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Przywiązanie do mowy i kultury rodzinnej 

tkwi w każdym z nas i powinno stać się inspiracją 

do troski o nią, jako o ważną część kultury narodowej 

(W. Doroszewski) 

 

 

 

Boży Obiad 

 – śpiewana modlitwa za zmarłych 

 

Geneza 

        Lud Puszczański, to społeczność bardzo religijna i pobożna. Owa 

religijność sięga XVI-XVII wieku. Pierwsi osadnicy puszczy w XV-XVI wieku 

byli bartnikami, którzy otrzymując do eksploatacji odpowiednią liczbę drzew, w 

myśl zwyczajowego prawa bartnego ślubowali: 

 „Ja …………. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej 
Jedynemu, że…………………………….”
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Dzisiaj Kurpie uważają rotę tej przysięgi i innych z prawa zwyczajowego 

wynikających zasad za fundament swej religijności i wzorowych postaw 

etycznych. Religijność ta, tyczy się przede wszystkim zachowań 

pozaliturgicznych, tkwiących w swej genezie w bardzo dawnych zwyczajach. 

Jednym z nich są praktyki śpiewacze  związane z różnymi okresami roku 

liturgicznego.  

         Nie do przecenienia jest osobowość lokalnego proboszcza. Od jego taktu, 

zrozumienia lokalnej tradycji i moralnego wsparcia zależy to, czy pewne 

przejawy miejscowej religijności zachowają się czy zanikną. A Kurpie są w 

różnych miejscach jeszcze do tej pory ostoją wielu zgromadzeń o charakterze 

religijnym. Miejscowy duszpasterz w tym względzie ma wielkie pole do 

działania. Pozytywnym tego przykładem jest postawa Księdza Stanisława 

Grosfelda Proboszcza Parafii Dąbrówka. Parafii, na terenie której jeszcze 

odbywają się obecnie tego typu zgromadzenia modlitewne. Zwyczaj Bożych 

Obiadów, jest katolickim odpowiednikiem mickiewiczowskich „Dziadów”. 

O Bożych Obiadach w swych pracach wspomina także Adam Chętnik – 

wybitny znawca kurpiowszczyzny
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. W rocznice śmierci rodzina zmarłego 
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urządza boże obiady, czyli wspomnienia z nabożeństwem w kościele, modłami i 

sutym obiadem we wsi, w chałupie zmarłego. Poczęstunek organizowała we 

własnym zakresie rodzina. Natomiast, jeśli organizatorem była wioska, to 

posiłek był składkowy. Rodzina, która organizowała Boży Obiad na tydzień 

wcześniej serdecznie zapraszała śpiewaków i mieszkańców każdego domu na tę 

uroczystość. Gospodarze starali się każdego ugościć, tak żeby wszyscy byli 

najedzeni do syta. Niektórzy mieszkańcy wsi przychodzili o różnych porach 

dnia dlatego obowiązkiem domowników było pilnowanie, aby nikogo nie 

przeoczyć przy poczęstunku. Na Boży Obiad przyjeżdża zwykle na parę godzin 

i ksiądz miejscowy. 

W okolicach, bliżej puszczy położonych, przechował się więc stary 

zwyczaj urządzania styp pogrzebowych, zwanych Bożymi Obiadami. Boże 

Obiady czyli wspólne modlitwy za zmarłych w całej rodzinie urządzane są w 

Adwencie lub w Wielkim Poście, to jest w okresach duchowej refleksji nad tym 

co przemijające 

Niekiedy kilka rodzin urządzało wspólnie tę uroczystość za zmarłych, 

przez szereg lat krewnych. Po odbytym nabożeństwie w kościele, gromadka 

osób, nieraz kilkadziesiąt i więcej z krzyżem na przedzie szła procesją do wsi, 

naprzeciw wychodził z domu gospodarz z zapaloną świecą w jednej ręce, a 

krzyżem w drugiej. Zebrani goście i krewni śpiewali pieśni, odmawiali 

zdrowaśki za dusze zmarłych, mówili modlitwy i różne pacierze. Uroczystość 

taka trwała dzień i całą noc, w czasie której zebrani otrzymują obfite pożywienie 

i napoje, z piwem a nawet i wódką.  

        Tradycja organizowania Bożego Obiadu występowała na 

drobnoszlacheckim pograniczu powiatu łomżyńskiego i kolneńskiego – tam 

modlono się w intencji „okolicy szlacheckiej” – oraz na północno-wschodniej 

Kurpiowszczyźnie, gdzie modlono się w intencji wszystkich zmarłych z 

określonej wsi. 

Zwyczaj ten, zanotował także w okresie międzywojennym ksiądz 

Władysław Skierkowski
3
. Reaktywowanie zwyczaju wiązać trzeba z 

opublikowaniem dzieł księdza Skierkowskiego w 2003 roku przez Związek 

Kurpiów pod redakcja Henryka Gadomskiego..  Odtworzony zwyczaj, 

traktowany jako ważna uroczystość, obchodzony jest już we wsiach, z których 

pochodzili informatorzy Skierkowskiego. 

 

Porządek Bożego Obiadu 

                                                                                                                                                                                     
2
 Adam Chętnik: Adam Chętnik: Krótki przewodnik po Kurpiach; Warszawa 1932 - Polskie Towarzystwo 

Krajoznawcze, Oddział Warszawa, str.33. 
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Przebieg uroczystości był następujący: w określonym dniu przed 

południem w kościele zebrali się mieszkańcy określonej wsi na mszę w intencji 

wszystkich zmarłych z tej parafii. Po mszy przed ołtarzem stawał sołtys z 

krzyżem używanym do pogrzebów, a uczestnicy kolejno podchodzili, żeby 

ucałować krucyfiks. Gdy wszyscy dopełnili rytuału, przy biciu dzwonów 

uformowała się procesja, którą proboszcz odprowadzał do bramy 

przykościelnego cmentarza. Uczestnicy samochodami (dawniej wozami 

konnymi/ wracali do wsi, gdzie przy krzyżu odśpiewano Anioł Pański i kilka 

innych pieśni.  

W Gawrychach gm. Zbójna powiat łomżyński na powitanie w domu 

śpiewano pieśń: 

„Zbliżam się ku Tobie Jezu mój kochany, 

Całuję Twoje Przenajświętsze rany, 

Nie tak, jak Judasz, który na wydanie 

Lecz z uwielbieniem Jezu Chryste Panie...” 

W miejscowej sali bankietowej, przy ustawionych w podkowę stołach, 

gromadzili się uczestnicy - ze wszystkich pokoleń.  Na środku sali, na 

ozdobionym kwiatami i świecami katafalku leżał krucyfiks, tak aby żeby każdy, 

kto przychodzi na modlitwy mógł ten krzyż ucałować. Obok stawiano 

koszyczek, do którego wkładano karteczki z intencjami. Przed katafalkiem stały 

dwa klęczniki, przy których co chwila zmieniali się modlący się mieszkańcy 

wsi.  

U szczytu stołu siadała grupa śpiewaków - starszych mężczyzn i kobiet z 

rękopiśmiennymi śpiewnikami. Na początku uroczystości odśpiewywano 

kilkanaście pieśni pogrzebowych i pokutnych. Śpiew kończyła pieśń Krzyżu 

Chrystusów. Potem odmawiano dwie części różańca i Litanię loretańską. 

Zakończono pieśnią Najsłodszy Jezu.  

W niektórych miejscowościach zbiór modlitw zawierał  

 Różaniec o Najświętszym Imieniu Jezus; 

 Litanie do Imienia Jezus; 

 Różaniec do Matki Boskiej Bolesnej; 

 Koronkę i Litanie do Trójcy Przenajświętszej; 

Pomiędzy godziną trzynastą a czternastą podawano obiad. Od czternastej 

do dziewiętnastej trwały kolejne modlitwy przeplatane pieśniami w intencji 

zmarłych. 

O godzinie dziewiętnastej jedzono kolację, a po niej odmawiano kolejne 

części różańca, odprawiano Drogę Krzyżową  i inne modlitwy poświęcone 

duszom wszystkich zmarłych, aby jak najwięcej ich zbawić. Czytano imiona i 

nazwiska zmarłych wypisane przez uczestników Bożego Obiadu. Przy każdej 

kartce odmawiano Zdrowaś Mario i Wieczne odpoczywanie. Wyczytywanie 

zmarłych trwało do północy.  Wówczas zarządzono krótką przerwę, po niej 

podawano „podkurnik”, czyli posiłek składający się z placka drożdżowego i 
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herbaty, a potem znowu rozbrmiewały modlitwy i pieśni w intencji zmarłych, 

które trwały do godziny trzeciej. 

         W niedzielę rano wszyscy spotkali się w tym samym miejscu i po 

odśpiewaniu kilku pieśni i wzięciu krzyża procesjonalnie jechali do kościoła, 

aby wziąć udział w mszy świętej kończącej „Boży Obiad”. 

 

Boży Obiad dzisiaj 
 

Ten piękny zwyczaj polegający na tym, by gromadnie się spotkać i 

śpiewać, ale śpiewać w bardzo określonym celu – wspominanie osób których 

już nie ma wśród nas, jest raczej zapomniany powszechnie w Polsce. W tym 

momencie istnieje tylko na Kurpiach Śpiewem modli się do Boga, o to, aby 

dusze szybciej wyszły z czyśćca i trafiły przed oblicze boże. 

  Wykształcone w naszej kulturze i tradycji owe całodobowe nabożeństwo 

za dusze zmarłych z danej wsi, połączone z Mszą Świętą, poczęstunkiem dla 

wszystkich uczestników i oczywiście trwającymi do nocy śpiewami powoli 

zostaje reaktywowane. Przykładem czego niech będzie chociażby 

zorganizowane przez Fundacje „Po staremu”, w Łodzi 19 grudnia 2015, w 

Teatrze Szwalin „Śpiewanie za dusze w czyśćcu cierpiące”. Spotkanie odbyło 

się pod kierownictwem naszego rodaka Adama Struga. Śpiewaka, dla którego 

śpiew jest jak oddychanie, który to, m.in. prowadzi obrzędy pogrzebowe  - w 

tym i obrzęd Bożego Obiadu – według dawnych zwyczajów. 

Podobne działania zostały podjęte we wsi Cieciory powiat łomżyński. 

Sołtys wsi Cieciory, pani Renata Mikucka mówi: 

„Od dziecka pamiętam, że w czasie wielkiego postu był Boży Obiad. 

Chciałabym, aby moje dzieci zapamiętały ten zwyczaj”,  

 „Za czasów jej mamy Marianny wyglądał trochę inaczej niż dzisiaj, ale zawsze 

była to modlitwa całej wsi za zmarłych mieszkańców i ich bliskich” 

 „Pamiętam, że jak byłam dzieckiem, do późnej nocy czekałam na mamę, która z 
Bożego Obiadu przynosiła mi cukierki...”. 

Kurpie to kraina pieśni. Muzykalność regionu, wspólne śpiewanie 

znajduje także swoje odbicie w  zespołowej modlitwie przy pomocy pieśni 

nabożnych śpiewanych ze starych śpiewników i zeszytów, a prowadzonych 

przez śpiewaków pogrzebowych podczas Bożego Obiadu w miejscu jego 

organizowania. 
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W Bandysiach gm. Czarnia, zwyczaj ten, jest już dawno nieobecny, ale 

pieśni śpiewane w trakcie Bożego Obiadu są wciąż żywe w pamięci ludzi. 

Również obrzęd Pustej Nocy – śpiewanie przy zmarłym, niewiele różniący się 

od Bożego Obiadu, jest wciąż żywy, choć w zasadzie czynnie włączają się w 

niego jedynie osoby starsze. Młode pokolenia Kurpiów coraz bardziej traci 

zainteresowanie pieśniami swoich przodków. Pomimo to, w roku 2014 

Akademii Kolberga, udało się zorganizować w Bandysiach śpiewane 

nabożeństwo za dusze ofiar wywiezionych  przez Hitlerowców 120 mężczyzn ze 

wsi Bandysie i okolic do obozu koncentracyjnego Stutthof w 1944 roku. Boży 

Obiad wrócił więc do Bandyś. 

 Obecnie niektóre elementy nieco różnią się w poszczególnych wioskach, 

ale cel i istota pozostała bez zmian Zwyczaje kurpiowskie nie wszystkie i nie 

wszędzie dotrzymały się do naszych czasów. Tu i ówdzie uległy zmianom, a w 

niektórych miejscowościach zupełnie zanikły. Wiele z nich zmiotła wojna, część 

zaś przetrwała do obecnych czasów. 

Obrzędowe uczty wraz z gromadnymi śpiewami za dusze zmarłych, co 

jakiś czas organizowane są we wsi Gąski gm. Lelis w parafii Dąbrówka. W 

modlitwach tych uczestniczą również osoby z sąsiednich wiosek. Dobrym 

duchem tych nabożeństw jest Pan Czesław Bacławski z Gąsk – zasłużony 

śpiewak parafialny.
4
 Miejscowość Zalas koło Myszyńca również ma swój Boży 

Obiad. O tym zwyczaju przodków nie zapomniano także na terenie gminy 

Zbójna we wioskach Wyk i Gawrychy. Zbójna też pamięta.  Nie zapomnijmy 

też i my o nim. Czy będziemy w stanie podołać  wyzwaniom czasu i 

zachowamy piękne kurpiowskie obrzędy dla przyszłych pokoleń Kurpiów. A to 

zależy już od nas samych. 

 Naród bez tradycji ginie. Kultywujmy więc zwyczaje tych, którzy żyli 

przed nami, by nie utracić swych korzeni i nie być skazanym na zatracenie.  

 

Krzysztof Bulak 
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