W Polsce jest przyjętych wiele zwyczajów bożonarodzeniowych:
- ubieranie choinki
- siadanie do wspólnej kolacji wigilijnej
a)nikt w ten wieczór nie jest sam
b) dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia w gronie rodziny
c) wkładamy sianko pod obrus
d) potrawy nie zawierają mięsa (karp, uszka z grzybami, kutia, zupa rybna, barszcz,
zupa grzybowa, kapusta z grzybami lub grochem, kluski z makiem, kompot z
suszonych owoców itd.)
e) czytamy Pismo Święte
- chodzimy na pasterkę ( pasterka to msza święta przeważnie odprawiana o północy)
- śpiewamy kolędy (,, Cicha noc”, ,, Lulajże Jezuniu”, ,, Trzej królowie” itd.)
- po kolacji wszyscy członkowie obdarowują się prezentami, ale uznane zostaje, że
prezenty zostały dostarczone pod choinkę przez św. Mikołaja lub Gwiazdora.

Natomiast w innych krajach europejskich zwyczaje są następujące:
- kolacja wigilijna:
a) we Francji podawane są ostrygi, kaszanka, pieczony indyk oraz ciasto
przekładane słodką masą.
b) we Włoszech podaje się ravioli z mięsnym farszem oraz ciasto drożdżowe z
korzeniami
c) w Danii podaje się słodki ryż z cynamonem oraz pieczoną gęś z jabłkiem
- kolęda ,,Cicha Noc” jest znana na całym świecie:
a) po angielsku jako "Silent night, holy night",
b) po francusku: "Douce nuit, sainte nuit!",
c) "Santo Natal! Notte d"opal!" - po włosku,
d) "Noche de paz! Noche de luz!" - po hiszpańsku,
e) "Stilla natt, heliga natt!" - po szwedzku,
f) "Ákamot mét, Ákamot mét!" - w języku Indian z brazylijskiego dorzecza Amazonki,
g) "Shizukeki mayonaka Maki no misora" - po japońsku,
h) "Tichaja nocz, diwnaja nocz!" - po rosyjsku.
- podarunki
a) W Holandii przyjeżdża święty Mikołaj , a dzieci piszą do niego listy.
b) W USA dzieci telefonują do św. Mikołaja, a ten skacze tam na spadochronie, bądź
przyjeżdża na saniach.

c) W Anglii dzieci stawiają w przedsionku swoich pokoi buty lub pończochy, a św.
Mikołaj napełnia je w nocy łakociami.
Najważniejszą różnicą jest to, że my Polacy w Wigilię nie spożywamy mięsa, a inni
Europejczycy jedzą je. Na stole w polskich domach stoi zawsze dodatkowe nakrycie
dla wędrowca. W Polsce zostaje utrzymany nastrój wzniosły.
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