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Dzień wspomnienia świętego Andrzeja przypada na 30 listopada. W wigilię tego święta
zwyczajowo dziewczęta starały się poznać swoją przyszłość. Nie jest znana dokładna
geneza tej tradycji – jedni wywodzą ją jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, a nawet
z wierzeń starożytnych Greków. Inni uważają, że istotą jest znaczenie imienia Andrzej,
czyli męski z języka greckiego. Obchody dnia św. Andrzeja znane są nie tylko w Polsce,
ale także w Niemczech, Szwajcarii, Słowacji, Czechach i innych krajach słowiańskich
oraz śródziemnomorskich.

Kilka dni wcześniej, 25 listopada, swoje
wspomnienie obchodzi św. Katarzyna. W wieczór
poprzedzający tę uroczystość wróżby urządzają
chłopcy i kawalerowie. Są to te same praktyki, które
będą wykonywać panny pięć wieczorów później.
�więta Katarzyna, choć wykreślona z oficjalnego
spisu świętych Kościoła Katolickiego, na stałe
wpisała się w ludową duchowość. Jako oddana Bogu
i zawierzona Chrystusowi, odmawiała kolejnych
kandydatów na męża. Zmarła śmiercią męczeńską, w
wigilię swojego dnia podpowiada kawalerom ich
przyszłość.

W tradycji chrześcijańskiej św. Andrzej był
dobrym i wyrozumiałym mężem. Po śmierci
stał się patronem panien na wydaniu,
zwłaszcza cnotliwych i pobożnych. Tym
chętnie uchylał rąbka tajemnicy przyszłości
zdradzając, kto zostanie ich mężem w
przyszłości...

Andrzejki i Katarzynki - co to za święta?

Zobacz też:  Jak znaleźć męża?

Zobacz też:  Jak wywróżyć sobie żonę?
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Cały okres od początku listopada aż do świąt Bożego
Narodzenia a nawet do zakończenia karnawału był niegdyś
uważany za magiczny. Ponieważ wrota świata
pozaziemskiego otwarły się już 1 listopada można było
porozumieć się z duszami zmarłych przodków. A te, według
wierzeń, dzieliły się informacjami o przeszłości i przyszłości.
Należało jednak zawsze zachować odpowiednie środki
ostrożności, aby z kontaktu z duszami nie wynieść więcej
szkody niż pożytku.

Czas jesieni sprzyjał refleksjom i oddawaniu się różnego
rodzaju praktykom duchowym. Dawniej wierzono, że w
długie, mgliste wieczory listopada świat realny spotyka się ze
światem ponadzmysłowym. Natomiast byty pozostające poza
rzeczywistością posiadają tajemną wiedzę na temat
przeszłości i przyszłości. Wystarczy je odpowiednio poprosić,
by nam również udzieliły swojej mądrości...

Ostatnie dni listopada to także czas zakończenia roku
liturgicznego i początek adwentu. Ten okres zmiany,
przejścia z jednego do drugiego, w kulturze ludowej zawsze
sprzyja wróżbom, kontaktom z duchami i innymi siłami
pozaludzkimi.

Dlaczego wróżby akurat teraz?

Wróżby na Katarzynki i Andrzejki niegdyś traktowano bardzo poważnie. Dziś są one
bardziej zabawą i ciekawą formą spędzenia ostatków. Odkrywać przyszłość można
samemu lub w grupie – najlepiej złożonej tylko z panien lub tylko z kawalerów.
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O wróżbach indywidualnych przeczytasz na kolejnej stronie (nr 4), 
natomiast o wróżbach, które lepiej wykonać w grupie na stronach 5-8.

O dawnych zwyczajach, wierzeniach i kulturze przeczytasz więcej na moim blogu
- zobacz SPIS TRE�CI 
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Sen

Bardzo duże znaczenie mają sny, które śnimy w nocy z 29 na 30 listopada.
Aby wyśnić swojego przyszłego narzeczonego lub narzeczoną należy jednak spełnić kilka
warunków - dzień wcześniej pościć, a wieczorem odmówić gorliwie modlitwę do św. Andrzeja.
Dla jeszcze większej pewności, że wyśnimy swoją przyszłość, obok łóżka trzeba położyć miskę z
wodą. Nad wodą powinien biec miniaturowy mostek z patyczków, którym niezawodnie
przyjdzie sen o ukochanej osobie.

Ponieważ tej nocy przybysze z zaświatów są wyjątkowo blisko, nie mamy pewności, że nie
pojawią się także ci, którzy mają niecne zamiary. Aby zabezpieczyć się przed demonami i
duchami, wystarczy natrzeć czosnkiem klamki, progi i parapety okienne. Można także zapalić
ognisko, w Polsce południowo-wschodniej zwane ogniami św. Andrzeja, które uchroni przed
złymi siłami. Dla lepszej ochrony do ognia można wrzucić święcone ziele lub kawałek palmy
wielkanocnej.

Imiona

Wieczorem 29 listopada należy włożyć pod poduszkę karteczki z imionami osób odmiennej płci.
Pierwsza wyciągnięta rankiem karteczka przedstawi imię przyszłego męża lub żony.

Liczenie

Znaków przyszłości w wigilię św. Andrzeja można szukać wszędzie.
Liczenie sztachet w płocie, szczebli w drabinie, drewienek przyniesionych do pieca itp. ukaże, czy
w przyszłym roku przyjdzie nam organizować wesele lub chociaż zaznać szczęścia w związku.
Liczba parzysta zwiastuje szczęście w miłości, nieparzysta z kolei – samotność.

Pies

Pies, który szczeka w oddali zwiastuje kierunek, z którego nadjedzie nasza miłość w przyszłości.

Gałązka

W dzień św. Andrzeja trzeba uciąć gałązkę z drzewa owocowego np. czereśni lub wiśni i wstawić
ją do wody. Jeśli zakwitnie na Wigilię Bożego Narodzenia to oczywisty znak rychłego związku i
wzięcia ślubu w najbliższym roku.
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Zapal świecę i zaczekaj aż wytopi się wosk.
Wosk przelej przez otwór w kluczu do miski z wodą. Zrób to jednym płynnym
ruchem
Zaczekaj aż wosk stwardnieje.
Wyciąg zastygnięty wosk z wody i zobacz, jaki utworzy cień na ścianie (tu także
przyda się zapalona świeca).

Przygotuj: 
�wiecę, z której wytopisz wosk

Klucz z dużym oczkiem 
Miskę z chłodną wodą

 
Jak wywróżyć przyszłość?

 
Interpretacja wróżby:

Wróżbę interpretuje się nie z kształtu, jaki tworzy wosk, ale z cienia na ścianie.
Cień ukaże sylwetkę przyszłego partera, jego atrybut (np. strzelba – wojskowy, 
książka – uczony, kierownica– kierowca), inicjał imienia lub inną formę, która będzie
przywodzić na myśl konkretną osobę.
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Cienie przyszłości



Obierz jabłko, najlepiej tak, by powstał jeden długi pasek ze skórki.
Rzuć obierkę przez lewe ramię za siebie.

                   Przygotuj:  
Jabłko i coś do obierania dla każdej z osób

 
Jak wywróżyć przyszłość?

 
Interpretacja wróżby:

Skórka z jabłka utworzy kształt, który ukaże pierwszą literę przyszłego życiowego
partnera.
Wydaje się, że nie kształt nie przypomina żadnej z liter? Sprawdź z każdej strony i
zinterpretuj to, co widzisz.
Wciąż nie można zdecydować jaka to litera? Być może ślub nie jest i pisany.

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
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Jabłkowa wróżba

Bieg po drugą połowę

Każda z osób biorących udział we wróżbie ściąga swój but z lewej nogi.
Buty kładzie się w linii rozpoczynając od ściany przeciwległej do drzwi.
Osoba, której but jest na końcu, przekłada go na początek. 
Później następna i następna, aż któryś z butów dotknie progu.

Przygotuj: 
But z lewej nogi

 
Jak wywróżyć przyszłość?

 
Interpretacja wróżby:

              Osoba, której but jako pierwszy „dotarł” do progu jako pierwsza weźmie ślub.



Kubeczki odwróć do góry dnem.
Pod każdy z kubeczków włóż jeden przedmiot.
Pomieszaj kolejność i zdaj się na to, co przyniesie Ci los.

Przygotuj: 
Kubeczki (np. ceramiczne) lub małe doniczki

Przedmioty symbolizujące przyszłość (zobacz niżej)
 

Jak wywróżyć przyszłość?

 
Interpretacja wróżby:

To, co odkryjesz podnosząc kubeczek, to stanie się w przeciągu następnych dwunastu
miesięcy:

Listek, ruta, zielona gałązka – staropanieństwo
Obrączka, chustka – ślub

Pierścionek – narzeczeństwo
Różaniec, koronka – życie zakonne

Wróżbę można dowolnie modyfikować, a wybór przedmiotów i ich znaczenia zależy 
od osób biorących udział w zabawie.

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
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Co kryje los?



Każda z osób biorących udział we wróżbie przygotowuje smakołyk dla zwierzaka. 
Smakołyk zostawia się na spodeczkach lub na podłodze w pomieszczeniu.
Następnie wpuszcza się pupila.

                            Przygotuj: 
                  Psa, kota lub koguta
                  Smakołyki dla pupila

 
Jak wywróżyć przyszłość?

 
Interpretacja wróżby:

Kolejność, w jakiej zwierzak zje przygotowane dla niego smakołyki, oznacza kolejność
zawierania ślubów w przyszłości. 
Jeśli któryś ze smakołyków zostanie – osoba pozostanie singlem.

Jeśli używasz łupin orzechów, włóż do nich świece. 
Zapal świece i połóż na wodzie – powinny się na niej unosić i pływać

                            Przygotuj: 
                            Miskę z wodą

                                     2 świeczki (np. na tort) oraz łupiny orzecha
                                      lub 2 świece pływające na wodzie

 
Jak wywróżyć przyszłość?

 
Interpretacja wróżby:

Jeśli świece w którymś momencie zetkną się ze sobą – w kolejnym roku staniesz na
ślubnym kobiercu!
Jeśli świece wciąż będą pływały osobno – Ty także pozostaniesz sama w trakcie
nadchodzących dwunastu miesięcy.

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
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Smaczny kąsek

Świece na wodzie




