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Cicha noc, �wiêta noc...
Tycha nicz, swjata nicz,
Jasnist� bje wid zirnyc
Dytynoñka preswjata
Swit³a jasna mow zorja
Spoczywaje tycho
W ni¿nim tychym sni.

Bóg siê rodzi!
Chrystos ra¿dajetsia!

W obrz¹dku grekokatolickim �wiêta Bo¿ego Naro-
dzenia obchodzone s¹ wed³ug Kalendarza Juliañskiego,
tj. 2 tygodnie pó�niej od �wi¹t Bo¿ego Narodzenia we-
d³ug Kalendarza Gregoriañskiego. Wigilia (We³ija, Wi³i-
ja) zawsze wypada 6 stycznia, czyli w katolickie �wiêto
Trzech Króli. Poprzedza j¹ Rizdwianyj Pist (Adwent),
który rozpoczyna siê w ostatni poniedzia³ek listopada.
W bie¿¹cym roku jest to 28 dzieñ tego miesi¹ca. Post
nazywany jest Py³ypiwkoju i nie przestrzega siê go tak
surowo, jak Postu Wielkanocnego.

�wiêta Bo¿ego Narodzenia przygotowujê zgodnie
z tradycj¹ rodzinn¹, przekazan¹ mi przez babciê i mamê.
Wigilijny jad³ospis to potrawy, które obowi¹zkowo po-
winny znale�æ siê na wigilijnym stole. Najwa¿niejsz¹
z nich jest KUTIA. Jej g³ówne sk³adniki to: pszenica
(symbol dobrobytu), miód, orzechy, migda³y i cukier. Jest
te¿ KWAS (wywar z kapusty + grzyby suszone + czo-
snek + cebula duszona na oleju + kasza gryczana),
MCZKA � sos grzybowy na zasma¿ce, PA£ANYCIA �
przasny chleb (m¹ka pszenna + dro¿d¿e + woda + ce-
bula z olejem, któr¹ smaruje siê ciasto), KOMPOT Z SU-
SZU, GO£ABKI  z kaszy gryczanej, KAPUSTA TOR-
SKA � postna (kapusta + groch + zasma¿ka + cebula),
PIEROGI z kapust¹ i grzybami, z kasz¹ gryczan¹,
BARSZCZ, USZKA Z GRZYBAMI, CZOSNEK, MIÓD,
SÓL, PROSFORA (bu³ka pszenna pokrojona w kost-
kê). Tradycj¹ jest, ¿e wszystkie potrawy (oprócz czosn-
ku, miodu, soli, prosfory � postawione na stole), poda-
wane s¹ przez gospodyniê domu. Go�cie nie wstaj¹ od
sto³u. Potrawy wigilijne przygotowuj siê z p³odów pola,
sadu i darów lasu. Obowi¹zkowo 12 dañ � tyle ile mie-
siêcy liczy Rok. Nie by³o w zestawie potraw rybnych.

Na pewno moje �wiêta nie maj¹ dzi� takiej oprawy
� wystroju, który obowi¹zywa³ w moim rodzinnym domu.
Pamiêtam to z dzieciñstwa. Mieszkali�my na wsi. W po-
mieszczeniu, w którym odbywa³a siê Wigilia, stawiano

snop pszenicy � diduch, pod sto³em le¿a³o siano, a pod
obrusem, na ka¿dym rogu sto³u � z¹bek czosnku. Wszyst-
kie te elementy symbolizowa³y: jedno�æ, mi³o�æ, zdro-
wie i dobrobyt rodzinny w nadchodz¹cym Nowym Roku.

Dzi� na �wi¹tecznym stole, przykrytym haftowa-
nym obrusem, stoi zapalona �wieca i nakrycie dla nie-
spodziewanego go�cia. Pod obrusem le¿y siano. Na stole
stoi sól, miód, Prosfora � odpowiednik Op³atka. Oczy-
wi�cie, zamiast diducha jest choinka, a pod ni¹ prezenty.
W dniu Wigilii obowi¹zuje post. Do uroczystej wiecze-
rzy zasiadamy po ujrzeniu na niebie pierwszej gwiazdki.
Po modlitwie �Ojcze nasz�, podzieleniu siê Prosfor¹ i z³o-
¿eniu ¿yczeñ, nastêpuje czas wigilijnej kolacji. Tradycyj-
nie, o godzinie 2000 idziemy na nabo¿eñstwo wieczorne
� pasterkê.

W naszym obrz¹dku �wiêta trwaj¹ 3 dni. Pierwszy
Dzieñ �wi¹t � to dzieñ rodzinny. W drugim i trzecim �
odwiedzaj¹ nas kolêdnicy z Wertepom (Jase³ka). To sta-
ry, tradycyjny zwyczaj niesienia dobrej nowiny, sk³ada-
nia ¿yczeñ i �piewania kolêd.

***
Niech z nadchodz¹cymi �wiêtami Bo¿ego Naro-

dzenia, Betlejem rodzi siê w ka¿dym z nas, by Dobro
i Prawda, które tam zaistnia³y, spe³nia³y siê w naszym
¿yciu. Radosnych �wi¹t i pomy�lno�ci w nadchodz¹-
cym Nowym 2012 Roku ¿yczy

Irena Drozd
konsultant ds. mniejszo�ci narodowych

w ODN w S³upsku

Chrystos ra¿dajetsia!
�WIÊTA BO¯EGO NARODZENIA W OBRZ¥DKU GREKOKATOLICKIM


