
  



  

1 Grudnia 
Okres Adwentu czyli czas oczekiwania.

 Czy można z większą niecierpliwością wyglądać czegoś 
innego niż przyjścia na ziemię Syna Bożego? 
Zdecydowanie nie! Dlatego ludzie zawsze skrupulatnie 
odliczali dni dzielące ich od 24 grudnia - wigilii Bożego 
Narodzenia. Temu od stuleci służyła umieszczana 
we wnętrzach kościołów figurka Dzieciątka Jezus, 
zstępującego” po schodach, co dobę o jeden stopień, by 24 
grudnia spocząć w żłóbku.
 Obecnie kolejne tygodnie adwentu wyznaczają w 
świątyniach świece zapalane na wieńcach adwentowych.

Przygotujcie wieniec adwentowy z czterema świecami. 

https://www.pch24.pl/kalendarz-adwentowy-to-oczekiwanie--nie-komercyjna-
bombonierka-,72575,i.html



  

2 Grudnia 
Niegdyś mijające doby dzieci znaczyły kredą na 

ścianie. W XIX wieku w niemieckich sierocińcach
 i klasztorach pojawiły się drzewka adwentowe. 
Codziennie odczytywano zapisaną wcześniej na kartce 
jedną z obietnic Starego Testamentu, po czym 
przyczepiano ją do wykonanej z papieru gwiazdy lub 
świecy, a następnie umieszczano na drzewku.

Przeczytaj obietnice Starego Testamentu: 

"Oto Panna pocznie i porodzi Syna". (Iz 7,14)

„"Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam 
dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą 
go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, 
Książę Pokoju."”(Iz 9,5)

https://www.pch24.pl/kalendarz-adwentowy-to-oczekiwanie--nie-komercyjna-
bombonierka-,72575,i.html



  

3 Grudnia 
Wraz z początkiem adwentu rozpoczyna się nowy rok 
kościelny. Według wykładni Kościoła Adwent jest 
wstępem do świąt Bożego Narodzenia i służy 
duchowemu przygotowaniu się do przyjścia na świat 
Chrystusa. W tym czasie dawną wieś opanowywał 
nastrój skupienia i wyciszenia. Koncentrowano się 
na pokucie za grzechy i modłach, zwłaszcza za dusze 
zmarłych, gdyż wierzono, że przybywają one do siedzib 
ludzkich, a wracają do zaświatów dopiero po Godach. 
Ażeby lepiej przeżyć Adwent i przygotować się do 
nadchodzących świąt, poszczono czyli „suszono” w 
środy, piątki i soboty. Niewielkie ilości mięsa i 
tłuszczów zwierzęcych spożywano jedynie w niedzielę. 
Podczas dni kiedy nie obowiązywały obostrzenia 
żywieniowe, nie najadano się do syta.

https://www.muzeum-radom.pl/gazeta-kufer/ludowy-adwent-tradycyjne-zajecia-zwyczaje-i-wierzenia/1234



  

4 Grudnia 
Czym jest lampion adwentowy? 
   
Lampion adwentowy można wykonać z kartonu w kształcie 
czworoboku zamkniętego, ozdobić go można symbolami 
chrześcijańskimi. Wewnątrz nich umieszcza się świecę lub małą 
żarówkę na baterię. Kiedyś, idąc na roraty, dzieci zabierały 
lampiony ze sobą do kościoła, w ten sposób oświetlając sobie drogę. 
Dzisiaj lampiony są zapalone w pierwszej części Mszy Świętej 
roratniej. Wówczas w kościele gasi się światło, panuje 
symboliczna ciemność. Lampion jest symbolem przypowieści 
Jezusa o roztropnych pannach, które z płonącymi lampami 
oczekiwały na przyjście Oblubieńca.

http://slowo.grodnensis.by/index.php?option=com_content&view=article&id=2670:23-
363&catid=41:rekolekcje&Itemid=590&lang=pl

Panny roztropne, Naumburg



  

5 Grudnia 
Wraz z początkiem Adwentu w kolorystyce 
liturgicznej następuje zauważalna zmiana. Zieleń 
okresu zwykłego zastępuje kolor fioletowy, 
wprowadzając nastrój powagi i refleksji, oraz 
nadziei na przyjście Zbawiciela i poprzedzając 
świąteczną radość Narodzenia Pańskiego.
Oznacza powagę i smutek prowadzący do 
nawrócenia oraz przygotowujący człowieka na 
spotkanie z Bogiem.

https://www.liturgia.pl/Abecadlo-Adwentu-Fiolet/



  

6 Grudnia 
Dzisiaj wspomnienie Św. Mikołaja!

Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, 
zawsze aktualną ideę. Przypomina o potrzebie 
ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to papież Jan 
Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „"patronem daru 
człowieka dla człowieka"”.

Zwyczaj wręczania dzieciom prezentów powstał w 
średniowieczu. Na początku najuboższym, z upływem 
lat przekształcił się w obdarowywanie prezentami 
dzieci, a także wszystkich członków rodzin.

Czy staniesz się dzisiaj darem dla drugiego człowieka? 
Co mógłbyś ofiarować z siebie swoim najbliższym – 
Rodzicom I Rodzeństwu?

http://duszpasterstwodzieci.pl/6-grudnia-caly-kosciol-wspomina-sw-mikolaja-
biskupa/



  

7 Grudnia 

Zwiastowanie Maryi ( 1660-1680) - Bartolome 
Esteban Murillo.

http://rawpixel.com



  

8 Grudnia 
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.

Czym jest niepokalane poczęcie? Wyraża prawdę o tym, że rodzice 
Maryi - Joachim i Anna - poczęli swoją córkę, która została przez 
Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie 
nieskalane przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi, która w 
wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze względu na to, że 
stała się Matką Syna Bożego.

Niepokalane Poczęcie na 
obrazie Francisco de 
Zurbarana

https://www.gosc.pl/doc/2274691.Czym-jest-Niepokalane-Poczecie



  

9 Grudnia 
Święta w innych krajach: 

Australia 

W Australii Święta Bożego Narodzenia 
przypadają w czasie letnich wakacji, więc 
świętowanie zazwyczaj odbywa się na świeżym 
powietrzu. Australijczycy bardzo lubią się 
spotykać w mieście na wspólnym kolędowaniu 
przy świecach, które nazywają "Carols by 
Candlelight". Z powodu wysokich temperatur 
nikt nie spędza wielu godzin w kuchni. To 
dobry czas na relaks, np. surfing, jazdę na 
rowerze, żeglowanie i grillowanie ze znajomymi 
i rodziną.

https://businessinsider.com.pl/lifestyle/podroze/swieta-bozego-
narodzenia-na-swiecie-rozne-tradycje/r4tbn92



  

10 Grudnia 

https://businessinsider.com.pl/lifestyle/podroze/swieta-bozego-
narodzenia-na-swiecie-rozne-tradycje/r4tbn92

Święta w innych krajach:

Etiopia

Tradycje święta w Etiopii obchodzone są według 
starożytnego kalendarza juliańskiego, dlatego święto 
Bożego Narodzenia przypada na 7 stycznia. Święto 
nazywa się "Genna" lub "Lidet". Uroczystości 
odbywają się w cerkwi, do której Etiopczycy 
przychodzą ubrani na biało. Tradycyjną potrawą 
jest pikantny gulasz mięsny podawany razem z 
lokalnym pieczywem o nazwie "indżera" oraz z 
miodowym napojem alkoholowym.



  

11 Grudnia 
Święta w innych krajach:

Meksyk

Pierwszym zwiastunem zbliżającego się Bożego 
Narodzenia jest niezwykle ważne dla Meksykanów 
święto - dzień Matki Boskiej z Guadalupe, 
przypadający na 12 grudnia. Rodziny wybierają się 
wtedy na zakupy po prezenty i ozdoby świąteczne. 
Popularne są wówczas "puestos", czyli stragany z 
jedzeniem. Ludzie dekorują swoje domy i robią małe 
lampiony z brązowych papierowych torebek, do których 
wstawiają świeczki. Ustawiają je na ulicach, dachach, 
ogrodzeniach i w oknach. 

https://businessinsider.com.pl/lifestyle/podroze/swieta-bozego-
narodzenia-na-swiecie-rozne-tradycje/r4tbn92



  

12 Grudnia 
Przygotuj kartkę świąteczną dla najbliższych.



  

13 Grudnia 
Opowiedz zimową historię.

Www.rawpixel.com



  

14 Grudnia 
Dawniej wraz ze zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia, szczególnie po dniu świętej Łucji 
(13.12) coraz bardziej koncentrowano się na 
porządkowaniu swego domostwa. Chałupę 
gruntownie sprzątano, zamiatano, powałę 
omiatano z pajęczyn, a okna myto. 
Jeśli podłogę stanowiło gliniane klepisko, to po 
zamieceniu posypywano je piaskiem. Gdy podłoga 
była ułożona z desek, czyszczono ją przez dokładne 
szorowanie. Za pomocą pędzla  zrobionego z wiązki 
słomy prosa malowano czyli bielono chałupy. 
Zewnętrzne i wewnętrzne ściany domów 
odświeżano nie tylko na biało, ale często dodając do 
wapna niebieskiego lakmusu lub ultramaryny. 

Był to czas nie tylko przygotowań duchowych ale 
również przygotowań swoich domów do świąt Bożego 
Narodzenia. 

https://www.muzeum-radom.pl/gazeta-kufer/ludowy-adwent-tradycyjne-
zajecia-zwyczaje-i-wierzenia/1234



  

15 Grudnia 
Izajasz 

Prorok Izajasz zapowiada przyjście sprawiedliwego Króla.
 On bierze w obronę maluczkich tego świata.  Nie musisz czuć się 
bezsilny. MASZ OBROŃCĘ BOGA! Ilekroć czujesz się opuszczony, 
nikomu niepotrzebny, pamiętaj, że dla Boga zawsze jesteś bardzo 
ważny, bo Bóg kocha każdego człowieka, jakby był jedyny na 
świecie.
zajasz uczy nas, jaki jest Bóg. To Ten, który stanowczo 
przeciwstawia się złu.
Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą 
skałą”/ Iz 26,4 /. W życiu wszystko zawodzi. Tylko Bóg pozostaje. 
Tylko On jest niezmienny i zawsze wierny. I tylko On może dać ci 
życie wieczne.

http://www.sluzebniczki.pl/
news,biblijni_przewodnicy_naszego_adwentu:_w_i_tydzien_z_izajaszem,733.html



  

16 Grudnia 
Izajasz jako Adwentowy przewodnik 

podpowiada, by bez lęku brać owoce Drzewa Życia, 
czyli bez wstydu i obawy sięgać po sakramenty - 
spowiedź, Eucharystię, adorację.

Zanim siądziemy więc przy drzewku — 
choince, by zanucić „Cichą noc”, dobrze choć raz 
dziennie zatrzymać się przy Drzewie — 
Chrystusie i zanucić Mu cokolwiek, byle ze szczerego 
serca i zatęsknić za Jego chwałą, która wypełnia 
wszystko, nie tylko świątynię, ale cały nasz 
codzienny świat. A może jak Izajaszowi podczas 
widzenia Bóg i nam się odsłoni w swoich 
pragnieniach? Może i nas zaprosi do swoich 
pomysłów?

https://stacja7.pl/biblia/biblijni-przewodnicy-po-adwencie-prorok-izajasz/



  

17 Grudnia 
Adwent zwyczajowo dzieli się na dwa okresy:

    od początku adwentu do 16 grudnia (czas 
szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście 
Jezusa Chrystusa na końcu czasów);

    od 17 grudnia do 24 grudnia (czas 
bezpośredniego przygotowania do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego). 

Narodziny Dzieciątka są coraz bliższe, czekajmy z 
radością na Tego, który przyszedł na świat do mnie 
i do Ciebie ze swoją Miłością!

https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/adwent-2020-od-kiedy-do-kiedy-
trwa-kiedy-sie-zaczyna-ile-dni-trwa-2020



  

18 Grudnia 
Jan Zieliński

W i g i l i a

Z różnych miejsc
przez przeszkody

przyprowadzeni do stołu
na którym czeka

ułożony troskliwie
bukiet dań wigilijnych

są wiązanki życzeń
z rosą łez kilku

i ogród prezentów
siedzimy razem jak wianuszek kwiatów

wiosennych
letnich

i jesiennych

dobrze tu wracać
dobrze tu być

nawet zmęczonym

tego wieczoru
połączonego nicią srebrną

z nocą w Betlejem
skąd przygarnia nas

Dziecko



  

19 Grudnia 
Adwentowe wieczory poświęcano dawniej na 
robienie świątecznych ozdób. Było to zajęcie dzieci i 
kobiet, a zwłaszcza panien, które dbały o wystrój 
dekoracyjny chałupy i jej estetykę.

 Do wykonania ozdób używano łatwo 
dostępnych materiałów: słomy, grochu, fasoli, 
orzechów, wydmuszek jaj, papieru, bibuły, pudełek 
po zapałkach, sreberek po słodyczach, a także 
opłatków.

 Z surowców powstawały rozmaite ozdoby 
choinkowe, jak: koszyczki, kokardki i łańcuchy, 
mikołaje, krasnoludki i aniołki, laleczki i jeżyki, 
gwiazdki, śnieżynki i różne przestrzenne bryły.

 Z kolei mężczyźni i chłopcy konstruowali 
szopki będące atrybutami grup kolędniczych i 
przedstawień jasełkowych. Stajenkę montowano z 
deseczek, dykty i słomy. Figury wykonywano z 
drewna i gałganków, osadzając je na drucie lub 
patyku. Nadawały się do tego także święte obrazki, 
później również świąteczne kartki. 

https://www.muzeum-radom.pl/gazeta-kufer/ludowy-adwent-tradycyjne-
zajecia-zwyczaje-i-wierzenia/1234



  

20 Grudnia 

 The children's book of Christmas (ca. 1911) by J.C. Dier. Original from Library of Congress. 
Digitally enhanced by rawpixel.



  

21 Grudnia 
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi
w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom",
tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy,
jest Boże Narodzenie.

Matka Teresa z Kalkuty 



  

22 Grudnia 



  

23 Grudnia 
Jerzy Liebert

Pasterka

Ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolędą –
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.

Do stajni betlejemskiej aż od brzegów Wisły
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.

Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy.

I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy,
Niosą mirrę, kadzidło i złote kielichy.

I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,
By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich.

A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,
By pośród witających zobaczyć człowieka…



  

24 Grudnia 
Dlaczego Bóg przyszedł na ziemię? Dlaczego wybrał ubóstwo i 
cierpienie? Jedyną odpowiedzią na to pytanie jest MIŁOŚĆ. 
Cud ten trwa do dnia dzisiejszego i trwać będzie do końca 
świata. Przychodzi on bardzo cicho - jak tamtej nocy w 
Betlejem. Doniosła tajemnica odsłania się tym, którzy 
całkowicie i bezgranicznie zaufali. Maryja i Józef przyjęli 
Wolę Bożą, choć może jej do końca nie rozumieli. Najwyższy 
obdarzył Ich największym skarbem, jakiego tylko mógł Im 
udzielić. Tym też skarbem nieprzerwanie obdarza każdego 
człowieka - daje Swego Syna, by i dla nas stał się 
najbliższym Dziecięciem, byśmy Go wzięli pod opiekę do 
naszych dusz. W nich właśnie szuka On dzisiaj tego żłóbka, 
gdzie mógłby się narodzić i jaśnieć Swą chwałą. Chce 
opromieniać nasze życie blaskiem Swej miłości.

Bóg się rodzi!

https://adonai.pl/rozwazania/?id=31
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