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Wierzenia i zwyczaje wigilijne 
Nie wolno było wstać tyko odejść od stołu! Tylko musiało się siedzieć cały cas, bo jak
się wstało to będzie się chorować. [...] Nie wolno. Od stołu nie wolno było odejść i nie
wolno było powiedzieć, że ja tego nie jem! Wszyscy musieli tego skosztować. […] E,
to to wróżono, To panny wróżyły, kawalery. Ale to było siano pod obruskiem, wtedy
się ciągnęło sianko, kto wyciągnął jak długie sianko to lepiej było.  Jak nie, to lepiej
się wiodło, a musowo, a jak w lejusa jak nie oblał panny kawaler, no to groch nie
urósł [śmiech] za nic. […] u nas to była słoma na ziemi i wtedy było dopiero wesoło.
He!, Bo była na p, na ziemi była rozścielana słoma, po wigilii, już po tem, to wtedy
wiązanie,  krzyk,  wrzawa,  bo  za  to,  że  ta  słoma to  fruwała  we wszystkie  strony
[śmiech]. Ale bardzo długo ta słoma była, ale potem, bo ja, no ale już po scaleniu, już
jak  każdy budował trochę te, to już później nie było ziemi tylko podłoga, to nie było
sensu.
Ale  to  było  wesoło.  Musowo było  siedzieć  na  przy  pośniku,  aż  do  pasterki.  Na
pasterkę wszyscy szli. A jak  nie, to jeszcze się zachodziło do sąsiadów, trzeba było
odwiedzić jeszcze przed pasterką.
[…] zaraz po, po opłatku, po wigilii, to gospodarz szedł do sadu i nakazywał drzewom
tam: „Będziesz rodziło – nie będziesz rodziło”. Musiał poświecić to drzewo, które ma
rodzić.
 […] A był jeszcze opłatek, taki specjalny kolorowy dla krowy […] żeby poczęstować
krowę brało się chleb i z tym opłatkiem i krowie się dawało ten opłatek.
[…] C.M.: I łyżka nie kładź… garbem, na dół, nie do góry, bo będzie krzyż bolał.
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