
Rozważania i zadania na każdy dzie� adwentu

Kalendarz adwentowy

Słowo, kt�re żyje



Kalendarz Adwentowy to propozycja dla tych, którzy nie chcą przygotowań do świąt Bożego
Narodzenia sprowadzić tylko do sprzątania domu, zakupowego szaleństwa i myślenia 
o prezentach. Na każdy dzień zostało przygotowane rozważanie do tekstu ewangelii 

z danego dnia liturgicznego oraz konkretne zadanie do wykonania.  
Potrzebne Ci będzie Pismo �więte, albo aplikacja z Biblią oraz trochę wolnego czasu na zastanowienie

się i przemyślenie – to czas, kiedy Bóg będzie do Ciebie mówił. 
Zadania potraktuj jako wyzwania. Jeżeli nie uda Ci się danego dnia wykonać zadania, 

nie martw się, możesz do niego wrócić później.  
Warto wykonać wieniec adwentowy z czterema świecami i każdej niedzieli zapalać kolejną, 

a może uda Ci się  pójść na Roraty?   Z resztą – Duch �więty na pewno podpowie Ci, jak najlepiej
przeżyć ten czas. Ale uwaga! Ten kalendarz nie zawsze będzie przyjemną rzeczą,

 zmusza bowiem do pewnego wysiłku, jednak na końcu, oprócz satysfakcji, 
czeka Cię zupełnie inne przeżycie świąt Bożego Narodzenia. 

Powodzenia!
***

 Za pomysł tego kalendarza, projekt szaty graficznej oraz za propozycje zadań na każdy dzień 
serdecznie dziękuję pani Monice Nowickiej. 

Było to duże wyzwanie, ale myślę, że owoce wynagrodzą włożony trud. 
     Ks. Sylwester Pustułka



 Tydzień 1
Oto Panna pocznie i porodzi Syna



Czuwaj!

Zaplanuj
spowied�

Dzie� 1

Mk 13, 33-37

Zadanie na dzi�:

 29.11.20



„Czuwajcie” to słowo charakterystyczne tylko dla 
Nowego Testamentu. 

Bardzo ciekawe jest to, że „czuwać” 
to coś więcej niż „czekać”.

 Czeka się biernie, można powiedzieć – z założonymi
rękami; ale żeby czuwać potrzebna jest aktywność. 

Kiedy TYLKO czekasz, istnieje ryzyko, że możesz zasnąć;
czuwając zaś, na pewno nie przegapisz tego, 

co Bóg dla Ciebie przygotował. 
Słowo Boże zachęca więc do wysiłku. 

Łatwo nie będzie, ale na pewno będzie warto!



Słowo

Dzie� 2

Mt 4, 18-22

Pom�dl się
słowami

Psalmu 103

Zadanie na dzi�:

 30.11.20



Aby spotkać Boga, doświadczyć Jego mocy, potrzebny jest
wysiłek, inicjatywa. Jezus chce działać w Twoim życiu.

Działa tam, gdzie jest zapraszany, dlatego musisz zaprosić
Go zwłaszcza do tych miejsc swojego życia, których się

wstydzisz, które chowasz gdzieś głęboko przed światem.
Fakt, nie jest łatwo mówić o swoich słabościach, 

przyznawać się do błędów i porażek, ale to jedyna droga, 
aby doznać mocy Jezusa. 

„Mój sługa leży sparaliżowany, ale powiedz SŁOWO” –
Jakiego słowa od Boga TY dzisiaj potrzebujesz? 

Jesteś ukochany? Przebaczam Ci? Jesteś dla mnie ważny?



Dzie� 3

Łk 10,21-24

Szczę�liwe
oczy

U�miechaj się 
do napotkanych

ludzi

Zadanie na dzi�:

 1.12.20



Jak oczy mogą być szczęśliwe? 
Owszem, mogą wyrażać szczęście, radość, ekscytację, ale 
w jakim sensie mogą być szczęśliwe? Mówi się, że oczy są

zwierciadłem duszy, pokazują to, co jest w człowieku
najgłębsze. Jeśli Twoje serce jest szczęśliwe, to to szczęście

widać w Twoich oczach. Dziś zapewne wielu chciałoby
ujrzeć Jezusa, mieć pewność, że on jest i działa. Ale może

problem tkwi w tym, że nie potrafisz dostrzec Jego obecności
w swoim życiu? A on jest ciągle: w Słowie, w sakramentach,

w drugim człowieku – czasem głęboko ukryty, ale jest.
Potrzeba prostego i pokornego serca, aby Go dostrzec.



Ile masz?

Znajd� kogo�, komu
możesz dzisiaj pom�c. 

Zakupy, rozmowa, 
po�więcony czas…

Mt 15, 29-37

Zadanie na dzi�:Dzie� 4
 2.12.20



Siedem chlebów i kilka rybek to w zasadzie nic dla tłumu
ludzi. Dla Jezusa to jednak nie jest żaden problem. Bo
istotne pytanie nie brzmi: ile masz? Ale: czyje to tak 

 naprawdę jest? Nawet jeżeli wiesz, że nie masz wiele, ale
potrafisz to ofiarować Bogu, to wtedy mogą dziać się rzeczy

z pozoru niemożliwe. Jezus potrzebuje Twojego NIC, tak
jak potrzebował rąk uczniów do nakarmienia tłumu, mimo,

że przecież mógł to zrobić sam swoją boską mocą. 
A jak Ty patrzysz na swoje słabości? 

To właśnie są miejsca, gdzie Bóg może działać!



Dom

Mt 7,21.24-27
Wesprzyj DOM

(Dziecka, Samotnej
Matki, spokojnej

staro�ci)

Zadanie na dzi�:Dzie� 5
 3.12.20



Nie jest łatwo zbudować dom. Potrzeba fachowców:
architektów, murarzy, dekarzy, stolarzy. Niektórzy mówią, że
jeszcze trudniej jest utrzymać dom, czyli dbać aby nie popadł

w ruinę. Jezus również zdawał sobie z tego sprawę.
Zapowiedział, że nawet dom zbudowany przez fachowców nie

ustrzeże się od ataków. Domem, o którym mówi Jezus jest
Twoje życie. Jeżeli jest ono oparte na dobrym fundamencie –

przetrwa. Nie wystarczy więc słuchać Słów Boga, trzeba je
wprowadzać w czyn, nieustanie zmieniając swoje 

 postępowanie. W ten sposób zadbasz o swój „dom”, będziesz
w stanie go utrzymać i uchronić przed ruiną.



Otw�rz
oczy

Mt 9, 27-31

Zr�b wieczorem
rachunek
sumienia

Zadanie na dzi�:
Dzie� 6
 4.12.20



Ciężko chodzi się po ciemku. Wszystko wtedy poznaje się po
omacku. Za Jezusem ruszają, pewnie też po omacku, dwaj
niewidomi, prosząc o przywrócenie wzroku. Jednak ich

ślepota to nie tylko choroba oczu, ale choroba duszy. Proszą
Jezusa słowami: „Synu Dawida ulituj się nad nami” – Kyrie
eleison – Panie przebacz nam. Bardzo często jest tak, że 
w Twoim życiu to grzech powoduje ślepotę. Nie widzisz
Boga, nie widzisz bliźniego, widzisz tylko siebie, swoje

potrzeby i pragnienia. Jezus jest tym, który otwiera Ci oczy
serca, abyś przejrzał. Potrzebna jest jednak wielka wiara 

i zaufanie, o którą pyta Cię dziś Jezus. Wierzysz Mu?



Promocja

Mt 9,35-

10,1.5a.6-8Podziel się
tym, co masz

Zadanie na dzi�: Dzie� 7
 5.12.20



Im większa promocja, tym chętniej ludzie kupują dany
towar. Co jednak, kiedy coś, co do tej pory sporo 

 kosztowało, jest za darmo? Czy nie pojawia się nutka
wątpliwości? Może towar jest zepsuty albo wadliwy, a może

chcą się go po prostu pozbyć? 
„Darmo dawajcie” poleca dziś Jezus Apostołom.

Rzeczywiście łaska Boga jest darmowa, ale to nie oznacza,
że tak łatwą ją przyjąć! Trzeba mieć naprawdę otwarte

 i szczere serce, aby nie myśleć, że łaskę
i błogosławieństwo Boga musisz kupować.



 Tydzień 2
i nazwie Go imieniem Emmanuel



Głos

Zapro� kogo�
na rozmowę,
modlitwę…

Zadanie na dzi�:

Dzie� 8

Mk 1, 1-8

 6.12.20



�więty Marek ewangelista widzi w Janie Chrzcicielu
spełnienie słów proroka Izajasza. Jan jest Głosem 

 wołającym na pustyni. To bardzo ciekawe, bo można
zobaczyć tu wielką pokorę św. Jana. Kiedy podczas
rozmowy słyszysz głos, koncentrujesz się nie na fali

dźwiękowej, ale na informacji, którą ona niesie. 
Podobnie św. Jan – nie zwraca uwagi ludzi na siebie, 

ale całe jego życie i działanie ukierunkowane jest tylko na
jeden cel. Jaki? Oto Pan chce przyjść do Twojego serca, 

chce Cię uwolnić od grzechów. 
Prostuj drogi, przygotuj serce!



Wsta�!

Mniej kom�rki,
po�wię� czas

bliskim

Zadanie na dzi�:

Dzie� 9

Łk 5, 15-26

7.12.20



Często jest tak, że człowiek traci sens i siły do życia. 
Nie jest w stanie sam się podnieść. Potrzebuje drugiego

człowieka. Co by się stało, gdyby mężczyźni, którzy
przynieśli sparaliżowanego człowieka, powiedzieli sobie: 

to nie moja sprawa, co mnie to obchodzi? 
Na pewno nie byłoby uzdrowienia! 

Bóg chce abyś uświadomił sobie, że na swoich własnych
ramionach dźwigasz żonę, męża, dziecko, przyjaciela. 

I być może od Ciebie zależy czy spotkają się 
z uzdrowieńczą mocą Jezusa.



Bez 
grzechu

Mama – zadzwo�,
odwied�, kup

kwiaty

Zadanie na dzi�:

Dzie� 10

Łk 1, 26-38

 8.12.20



Od zawsze na świecie zło walczy z dobrem. 
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny pokazuje

jaki jest wynik tej walki. Jest to każdemu bardzo potrzebne,
gdyż oglądając telewizję czy przeglądając Internet można 

o tym zapomnieć i pomyśleć, że zło zatriumfuje. 
Dobro jednak na pewno zwycięży, Bóg zwycięży. 

Szatan kiedyś w raju wygrał bitwę, ale wojny nie wygra. 
Jeżeli opowiesz się po dobrej stornie w tej walce, będziesz

miał udział w zwycięstwie.



Jarzmo

Id� na 15 minut
adoracji 

w ciszy

Zadanie na dzi�:

Mt 11, 28-30

Dzie� 11
 9.12.20



Jarzmo to rodzaj uprzęży dla bydła pociągowego. 
Dzięki niemu można było sterować wołami w czasie prac

polowych. Kiedy Pismo �więte mówi o jarzmie zawsze
odnosi go Prawa Starego Testamentu i przestrzegania

przykazań. Jezus zwraca się więc do ludzi którzy są
utrudzeni i obciążeni pustą religijnością, opartą tylko na

relacji do prawa, a nie do osoby. 
Jezus proponuje Ci relację opartą na miłości i zaufaniu. 
Jest to relacja nie z nakazami i zakazami, ale z OSOBĄ.

Wtedy dopiero doznasz pokoju i ukojenia, gdy wejdziesz 
w relację z żywym, prawdziwym Bogiem.



Pierwsze
miejsce

Otw�rz Ewangelię,
przeczytaj, 
zachwy� się

Zadanie na dzi�:
Dzie� 12
 10.12.20

Mt 11, 11-15



Jan był największym prorokiem Starego Testamentu,
bezpośrednio wskazał oczekiwanego Mesjasza. 

Jednak od czasu Jana, jak mówi Jezus w dzisiejszej
Ewangelii, każdy może zdobyć Królestwo Boże, czyli

doświadczyć Jego mocy. Jest ono bowiem na wyciągnięcie
ręki dla każdego człowieka. Nie jest związane z daleką

przyszłością, jak to miało miejsce w Starym Testamencie,
ale jest tu i teraz. 

I tylko od Ciebie zależy ile zabierzesz go dla siebie.



Nie
dogodzi

Id� na spacer,
znajd� Boga 

w pięknie przyrody

Zadanie na dzi�:

Mt 11, 16-19

Dzie� 13
 11.12.20



Ludzka natura jest bardzo przewrotna. 
Człowiekowi wiecznie coś nie pasuje, zupełnie jak dzieciom

z dzisiejszej Ewangelii. 
Często ludzie czekają na jakiś znak od Boga, 

na przełomowy moment w swoim życiu, który ich odmieni,
doda motywacji. Mijają lata i w zasadzie nic się nie dzieje.
A może problem nie jest w Bogu, który pozornie milczy,
tylko w człowieku, który nie dostrzega codziennej Bożej

obecności i czeka nie wiadomo na co? 
Bóg jest wokół Ciebie, rozejrzyj się.



Sumienie

Pamiętasz 
o spowiedzi?

Zadanie na dzi�:
Łk 17,10-13

Dzie� 14
 12.12.20



W Starym Testamencie prorocy nie mieli łatwo. 
Nie byli popularni, lubiani, nie stawiano im pomników.
Często mówili o grzechu, o konieczności nawrócenia,

zmiany postępowania, osobistego wysiłku. Najczęściej byli
odrzucani przez ludzi, prześladowani a nawet zabijani. 
W życiu człowieka takim prorokiem możemy nazwać
sumienie. To ono nam podpowiada co jest dobre,

 ale też ostrzega nas przed złem, 
którym możemy zranić siebie i innych. 

Czy słuchasz głosu swojego sumienia, czy go odrzucasz,
jako „niewygodnego” proroka?



 Tydzień 3
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem

Najwyższego



Kim
jeste�?

Zadzwo� do kogo�
z kim dawno nie

rozmawiałe�

Zadanie na dzi�:

Dzie� 15

J 1,6-8.19-28

 13.12.20



Wejście w relację z drugim człowiekiem wymaga poznania.
Trzeba wiedzieć z kim ma się do czynienia. 

Kim jesteś? Skąd pochodzisz? Czym się zajmujesz? 
- to podstawowe pytania, które zadajemy drugiemu. 

Żydzi pytali Jana Chrzciciela: kto ty jesteś?
 On odpowiadając zwrócił ich uwagę nie na siebie, ale na

Jezusa: „Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie”. 
Nie znają tego, na którego czekali przez wieki, który

niebawem zbawi całą ludzkość. 
A Ty? Czy Ty tak naprawdę znasz Jezusa? 

To jest warunek wejścia w relację.



Pytania

Postaraj się
wynagrodzi� komu�

kłamstwa, kt�re
wypowiedziałe�

Zadanie na dzi�:

Mt 21, 23-27

Dzie� 16
 14.12.20



Można odnieść wrażenie, że w dzisiejszej Ewangelii Jezus
pojedynkuje się na pytania. 

Kto zada trudniejsze? Kto kogo przechytrzy? 
To pozorne droczenie się Jezusa pokazuje jednak bardzo 
 ważną prawdę. Mianowicie to, że  zakłamanie wcześniej,
czy później zapędzi człowieka w kozi róg. Arcykapłani 
i uczeni w Piśmie zlekceważyli Jana Chrzciciela i jego

posłannictwo, dlatego bali się odpowiedzieć Jezusowi na
postawione im pytanie.

Wygodniej było schować głowę w piasek, zrobić unik. 
Czy i Ty w swoim życiu czasem nie uciekasz przed prawdą?



Czyny

zamie�
przyjemno�� na
dobry uczynek

Zadanie na dzi�:

Mt 21, 28-32

Dzie� 17
 15.12.20



W przypowieści o dwóch synach nie chodzi tylko 
o posłuszeństwo. Ważna jest też relacja jaką ci synowie

mają do swojego ojca. „Dziecko, idź i pracuj w winnicy” –
prosi ojciec. Pierwszy mówi: „idę, Panie”.

„Panie” - do swojego taty? To pokazuje, że ten syn żyje 
w relacji ze swoim ojcem na zasadzie: pan – niewolnik.

Drugi syn odpowiada: „nie chcę”. Dla niego ojciec jest kimś
bliskim, bo tylko komuś bliskiemu możemy powiedzieć: 
nie chce mi się tego robić. Mimo to, drugi syn ostatecznie

spełnił wolę swojego ojca. W jakiej żyjesz relacji do swojego
ziemskiego ojca, a w jakiej do niebieskiego?



Plotki

Postaraj się dzi�
m�wi� tylko dobre

rzeczy o drugim
człowieku

Zadanie na dzi�:

Łk 7, 18b-23

Dzie� 18
 16.12.20



Plotki mogą uczynić wiele zła. 
Słowa, które wypowiada człowiek mają wielką siłę, mogą

niszczyć i zabijać bardziej boleśnie niż miecz. 
Natura ludzka o wiele łatwiej dostrzega zło, wady,

niedociągnięcia niż dobro. 
Jednak dzisiaj Jezus pokazuje inną drogę. „Idźcie i donieście
Janowi” – mówi do posłańców – ale nie zło, którego pewnie

w czasach Jezusa nie brakowało, tylko dobro, które się
wydarza: ślepi widzą, chromi chodzą, głusi słyszą! 
Dlaczego w Twojej mowie o drugim człowieku 

nie miałoby się pojawić także dobro?



Przodkowie

Odwied� dziadk�w, 
po�wię� czas,

doce�

Zadanie na dzi�:

Mt 1, 1-17

Dzie� 19
 17.12.20



Przodkowie Jezusa. Nie brakuje tam znanych i wybitnych
postaci takich jak: Abraham, Izaak, Jakub, król Dawid czy
Zorobabel. Co ciekawe, nie brakuje tam też ludzi, których

życie niezbyt zasługuje na miano przodków Mesjasza. 
Byli tam grzesznicy, cudzołożnicy, bałwochwalcy, poganie,
kiepscy królowie. Bóg jednak nie wymazuje ich imion z tej

genealogii, On nie wstydzi się wystąpić w takim gronie, gdyż
chce Ci pokazać jaka jest misja Jezusa. On przyszedł  do tych,

którzy się pogubili, którzy taplają się w grzechu, którzy już
dawno odłożyli Boga na półkę z pobożnymi legendami.

Zobacz! W tej genealogii jest również miejsce dla Ciebie.



Emma
nuel

Wy�lij tradycyjne
kartki �wiąteczne,

sam wymy�l życzenia

Zadanie na dzi�:

Mt 1, 18-24

Dzie� 20
 18.12.20



Bóg z nami – to Imię,
 które prorok Izajasz odnosi do Mesjasza. 

Trudno o lepsze określenie tego, czego dokonał Jezus będąc
na ziemi. Bóg w Jezusie Chrystusie wychodzi naprzeciw

człowiekowi, szuka go, chce z nim zamieszkać. 
Inicjatywa jest tu po stronie Boga. 
Czy Ty jesteś gotów przyjąć Boga, 
który zapuka do Twojego serca? 

To niełatwe zadanie, bo świat chce zamienić „Bóg z nami”
na: „My bez Boga”



Nieprzy
gotowani

Rodzinnie
przygotujcie co� na

�więta - pierniki,
stroik?

Zadanie na dzi�:
Łk 1, 5-25

Dzie� 21
 19.12.20



Zachariasz i Elżbieta wiele lat czekali na upragnionego
potomka, gorąco modlili się o niego. Kiedy Bóg spełnia ich
prośbę i oznajmia to przez anioła, okazuje się, że Zachariasz

jest zaskoczony i niezbyt przygotowany. Zaskakujące jest
to, że często Bóg przychodzi do człowieka wtedy, kiedy ten
nie jest gotowy. Z drugiej jednak strony gdyby Bóg chciał
czekać aż człowiek się „zbierze” i przygotuje, pewnie Jezus

nigdy by nie przyszedł na świat. Bóg ciągle przychodzi,
czasem przez jedną, niespodziewaną myśl, epizodyczne

wydarzenie, głos sumienia czy przez drugiego człowieka.
Potrafisz to dostrzec?



 Tydzień 4
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,

a Jego panowaniu nie będzie ko�ca



Nie b�j
się!

�więtuj Niedzielę,
Msza, str�j, 
dobry obiad

Zadanie na dzi�:

Dzie� 22

Lk 1, 26-38

 20.12.20



Jedno z najpiękniejszych zdań Ewangelii:
 „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

 Z drugiej jednak strony jedno z najtrudniejszych zdań,
zwłaszcza kiedy skonfrontujemy je z życiem. Bo często wydaje

nam się, że Bóg milczy, nie odpowiada na nasze prośby 
i modlitwy. Potrzeba jednak wielkiego zaufania Bożej

Opatrzności. Bóg nigdy nie obiecał, że uwolni Cię od wszelkich
problemów i cierpień, ale obiecał, że Cię nigdy nie zostawi,
nawet gdy będziesz przeżywał najtragiczniejsze wydarzenia

swojego życia. To trudne, ale dzięki temu będziesz naśladował
Maryję w jej FIAT – niech się stanie – które powiedziała Bogu 

w chwili Zwiastowania.



Podarunek

Łk 1, 39-45

Spr�buj zrobi�
własnoręcznie

prezenty dla bliskich

Zadanie na dzi�:

Dzie� 23
 21.12.20



Kiedy udajesz się do kogoś ważnego w odwiedziny
zazwyczaj nie idziesz z pustymi rękami. 

Podobnie Maryja, która odwiedza swoją krewną Elżbietę.
Przynosi jej bezcenny podarunek – Jezusa, którego nosi pod

sercem oraz dar Ducha �więtego. 
Mimo, że od tego wydarzenia minęło 2000 lat, nic się nie
zmieniło. Maryja ciągle daje ludziom Jezusa i do Niego

prowadzi. Ten, kto trzyma się Matki Bożej na pewno nie
zginie, ale w jego domu zapanuje radość i wesele, 

tak jak w domu Elżbiety.



Uwielbiaj

Naucz się
nieznanej

wcze�niej kolędy
lub pastorałki

Zadanie na dzi�:

Łk 1, 46-56

Dzie� 24
 22.12.20



Tyle zła wokół mnie, niezawinionych łez,
niesprawiedliwości. Tak, taki jest świat. Ale to na szczęście

tylko jedna strona medalu. Łatwo jest dostrzegać zło,
trudniej – dobro. Maryja, wyśpiewując Magnificat sławi

Boga za Jego wielkie dzieła w historii, a nas uczy, że dobro
mimo wszystko istnieje i, że warto je dostrzegać wokół
siebie. Czasem to trudne zadanie, bo jest ono ukryte,

zamaskowane, ale wystarczy odrobina wysiłku 
i  dobrej woli, aby je zobaczyć.



Imię

Poznaj swojego
�więtego
Patrona

Zadanie na dzi�:

Łk 1, 57-66

Dzie� 25
 23.12.20



„Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię” –
takie słowa wypowiadają krewni i sąsiedzi po tym, jak

Elżbieta chce nazwać swoje dziecko imieniem Jan. 
Ten fakt pokazuje, że zaczyna się coś nowego w historii
zbawienia, czego nie można sprowadzić do przeszłości. 
My często żyjemy przeszłością, zranieniami, porażkami. 

Nie możemy od tego się uwolnić. Nowonarodzony Jan daje
nam nadzieję, że wszystko można zacząć od nowa. 

W te święta Bożego Narodzenia Bóg daje Ci szansę, abyś
zaczął coś na nowo w swoim życiu. 

Skorzystasz?



Obietnica

Id� do ko�cioła
po Betlejemskie
�wiatło Pokoju

Zadanie na dzi�:

Łk 1, 67-79

Dzie� 26
 24.12.20



Słowo Boga jest pewne, to znaczy, że można na nim polegać.
Bóg przed wiekami obiecał ludzkości Zbawiciela. Teraz ta

obietnica się spełnia. Bóg dotrzymał słowa, które dał. Mówi
nam o tym Zachariasz w swojej pieśni uwielbienia: „jak

zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków”.
Nie da się żyć bez zaufania do kogokolwiek. Trzeba mieć

jakieś oparcie; trzeba mieć kogoś pewnego. Masz taką osobę?
Rodzinę? Przyjaciela? 

Dziś pewnie się z nimi spotkasz. Ale oprócz tego nie zapomnij
się dziś spotkać z Tym, który jest najpewniejszą ostoją, na

której możesz budować życie –z Jezusem Chrystusem.



Żł�b

�więtuj, �piewaj
kolędy, spęd� czas

z bliskimi

Zadanie na dzi�:

Łk 2, 15-20

Dzie� 27
 25.12.20



Jezus po narodzeniu został złożony w żłobie. 
To bardzo wymowny znak. Prorok mówi, że jak głodne

zwierzęta wracają do żłobu, tak samo człowiek ciągle wraca do
swoich grzechów. 

Bóg jest dziś złożony w żłobie, dlatego, że to jest
najpewniejsze miejsce, gdzie znajdzie człowieka – w jego
grzechu. Taka jest właśnie misja Jezusa – nie przyszedł do

zdrowych, ale do tych, którzy się źle mają. 
Bóg narodził się dziś po raz kolejny dla Ciebie, aby Cię

zbawić od grzechów, aby Twój żłób przemienić w jasność.



Wierno��

Odpocznij 
Zadanie na dzi�:

Mt 10, 17-22

Dzie� 28
 26.12.20



�więty Szczepan pokazuje nam dzisiaj, że wraz 
z Uroczystością Bożego Narodzenia nie skończył się dla
człowieka czas walki. Ciągle trzeba być czujnym, aby nie

zaprzepaścić trudu Adwentu. 
Przed Tobą pewnie wiele walk do stoczenia, spotka Cię

wiele trudności, może będziesz musiał bronić swoich
wartości i swojej wiary, jak święty Szczepan. Niejedno

przed Tobą, ale pamiętaj, że nie jesteś już sam! 
Jezus narodził się po to, aby już zawsze być przy Tobie 

i towarzyszyć Ci w nawet w najtrudniejszych momentach
życia. Korzystaj zawsze z Jego pomocy i łaski.


