
 

Pobożne 
świętowanie

Kalendarz liturgiczny

Przeczytajcie uważnie wszystkie rozmowy Oili i Piotrka z mamą oraz rozwiążcie zadania. Wiedza, 
którą zdobędzie podczas pracy z naszymi kartami, przyda się za cztery tygodnie, kiedy to na stronie 
www.boskieksiazki.pl pojawi się quiz wiedzy. Wśród osób, które rozwiążą go bezbłędnie, rozlosujemy 
nagrody!



 
– To jest niesprawiedliwe – oburzyła się Ola, 

wpatrując się w kalendarz.
– Co ci się znowu nie podoba? – dopytał po-

irytowany marudzeniem siostry Piotrek.
– Nie podoba mi się to, że na moje urodzi-

ny trzeba czekać tak długo. Trzy miesiące. Całe 
dziewięćdziesiąt jeden dni! Inni urodziny mają 
już jutro, na przykład Jacuś. 

– A skąd ty wiesz, że Jacek ma jutro urodzi-
ny? – zainteresował się Piotrek, zignorowawszy 
narzekania Oli. Był naprawdę ciekawy, gdzie 
Ola wyczytała, kiedy urodziny ma ich kuzyn.

– No przecież z kalendarza! Mama tu wszyst-
ko pozapisywała. Są zaznaczone urodziny 
wszystkich naszych kuzynek i kuzynów, babci 
i dziadka, do tego imieniny, jakieś inne ważne 
daty… Sama nawet nie wiem, co to wszystko 
oznacza. W każdym razie tu jest wszystko zapi-
sane, żeby nie zapomnieć. I to jest w tym naj-
gorsze. Wszyscy ci ludzie mają urodziny, tylko 
nie ja.

– Olu, nie denerwuj się! – do rozmowy włą-
czyła się mama. – Przecież każda z tych osób 
ma urodziny tylko raz w roku. Zresztą powin-
naś się cieszyć z każdego takiego święta. Ro-
dzinne uroczystości to okazje do spotkań, do 
wspólnego spędzania czasu. Czasem nawet 
w cudze urodziny można się świetnie bawić, 
prawda? Pocieszę cię, że już wkrótce obcho-
dzimy urodziny kogoś naprawdę wyjątkowe-
go. To dopiero będzie świętowanie!

– Kogo, kogo? – zaczął dopytywać Piotrek.
– Właśnie rozpoczął się adwent, a adwent 

to czas oczekiwania na wielkie chrześcijańskie 
świętowanie narodzin Pana Jezusa. 

– No fakt… Przecież dostajemy prezenty.  
I zjadamy te wszystkie pyszności i słodycze.  
I mamy tak pięknie udekorowany dom! – za-
wołała uradowana Ola, po chwili jednak po-
smutniała. – A co z tego świętowania ma Pan 
Jezus? Leży tylko w tej szopce gdzieś z boku  
i patrzy…

– Bardzo dobre pytanie, córeczko. Skoro to 
Boże Narodzenie, to Bóg powinien być w cen-
trum wydarzeń. Ludzie często o tym zapomi-

nają. Oczywiście Pan Jezus nie czeka ani na pre-
zenty, ani na huczną zabawę.

– To po co w ogóle świętujemy te Jego urodzi-
ny, skoro Pan Jezus nie ma z tego żadnej frajdy?  

– Kolejne dobre pytanie, Olu. Odpowiedź na 
nie poznamy jutro. Tymczasem dziś zerknijmy do 
naszego kalendarza i oznaczmy wśród wszystkich 
ważnych świąt rodzinnych te, które przypomi-
nają nam o Panu Jezusie. Niech wie, że jest dla 
nas kimś bardzo bliskim, jak członek rodziny, i że  
w naszych obchodach Bożego Narodzenia będzie 
najważniejszy.



 
 ✏     Zmalujmy coś!

Przygotuj rodzinny kalendarz, w którym oznaczysz wszystkie ważne dla Twojej rodziny uroczysto-
ści, a także święta kościelne. Możesz skorzystać ze wskazówek księdza Sebastiana! 

Potrzebne będą: 

kolorowy karton A3
wydruk kalendarza np. ze strony  https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz-do-druku/2022
klej, nożyczki, flamastry
elementy ozdobne do wyboru - naklejki, włóczki, wycinanki

KS. SEBASTIAN 
KOSECKI

Podróż przez kolejne okresy i dni roku liturgicznego 
to pełne emocji przygody, 

zaskakujące odkrycia i świetna zabawa!

PATRONAT MEDIALNY: ISBN 978-83-8201-084-8

26,90 zł

CZY WIECIE...
 ) Gdzie stanęła największa na świecie szopka bożonarodzeniowa, wpisana 

później do Księgi rekordów Guinnessa?
 ) Dlaczego ku zdziwieniu papieża Liberiusza 5 sierpnia 352 roku w środku 

upalnego lata w Rzymie nagle spadł śnieg?
 ) Dlaczego w Wielki Czwartek 2013 roku papież Franciszek umył nogi dwóm 

kobietom odbywającym karę w więzieniu?
 ) Jak wyglądały zamówione przez cara Rosji najdroższe na świecie pisanki 

wykonane ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i kości słoniowej?

Dzięki tej książce przejdziecie przez najważniejsze okresy i dni roku liturgicznego 
- od adwentu do Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Poznacie 
mnóstwo ciekawych zwyczajów związanych z poszczególnymi świętami i prze-
czytacie fascynujące historie z życia niektórych świętych.

Do każdego tematu dołączyliśmy:

KS. SEBASTIAN KOSECKI
Ksiądz archidiecezji częstochowskiej, autor książek pt. „Ministranci. Porad-
nik dla opiekunów Liturgicznej Służby Ołtarza” i „Odkryj świat Biblii. Fascy-
nująca podróż z bohaterami najważniejszej księgi świata”. Przez wiele lat 
pełnił funkcję animatora grup dziecięcych i młodzieżowych we wspólnotach 
ministranckich i oazowych, a dzisiaj jako ksiądz sam je prowadzi.

 ) krzyżówki,
 ) labirynty,
 ) szyfry,

 ) obrazki z różnicami,
 ) zabawy origami,
 ) uzupełnianki.

Jesteście gotowi, by wyruszyć z nami w drogę?
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RO

K
 LITU

RG
ICZN

Y D
LA

 D
ZIECI

dla dzieci
liturgiczny

Rok

Przygotowujemy potrzebne materiały Naklejamy kalendarz na karton, zazna-
czamy święta i ozdabiamy całość

Tak wyglądają kalendarze Basi i Agnieszki.  
A Wasze?

Skorzystajcie z pomocy księdza Sebastia-
na Koseckiego i jego ciekawej książki!



 

Pobożne 
świętowanie

Czym jest liturgia?



 
– Mamo, wczoraj obiecałaś, że wyjaśnisz 

nam, po co w ogóle świętujemy urodziny Pana 
Jezusa – z samego rana przypomniała Ola.

– I nie tylko urodziny – odparła uśmiechnię-
ta mama. – W kościele właściwie codziennie 
świętujemy.

– Naprawdę? – nie dowierzał Piotrek. – To 
dlaczego nie mamy wolnego każdego dnia? 
No i jak świętujemy, skoro nic takiego się  
w kościele nie dzieje… Tam tak na co dzień jest 
raczej nudno…

– Bo to jest zupełnie inne świętowanie niż 
to, o którym myślisz, synku. To nasze kościelne 
świętowanie nazywamy liturgią. Każdego dnia 
w każdej świątyni odprawiane są msze święte 
i różne nabożeństwa, udzielane są sakramen-
ty. W ten sposób na co dzień mamy okazję, 
by osobiście spotkać się z Panem Bogiem  
i z innymi ludźmi, którzy tak jak my Go kocha-
ją. Dla człowieka wierzącego każde spotkanie  
z Jezusem, szczególnie w Eucharystii, jest wiel-
kim świętem, dlatego każde takie spotkanie 
musi mieć właściwą oprawę. Msza święta to 
nie jest jakaś przypadkowa impreza, którą każ-
dy może sobie odprawić, jak chce. 

– I dlatego jest taka nudna… Zawsze to 
samo… Najpierw śpiewanie, potem czytania, 
dłuugie kazanie, potem klękanie i wstawanie,  
a na końcu znowu śpiewanie – zakpiła Ola.

– Msza nudna wydawać się może tylko temu, 
kto nie rozumie jej piękna i znaczenia poszcze-
gólnych elementów. Piotrek, służąc jako mini-
strant przy ołtarzu, dokładnie widzi każdy gest 
kapłana, słyszy wszystkie słowa. Każdy element 
mszy ma swoje znaczenie. Jeśli dobrze zrozu-
miemy to, co się dzieje podczas Eucharystii, nie 
tylko będzie nam łatwiej ją przeżywać. Przede 
wszystkim łatwiej nam będzie zrozumieć wie-
le tajemnic naszej wiary. A to, że msza zawsze 
wygląda niemal tak samo, jest dla nas bardzo 
ważne i bardzo nam pomaga.

– Chyba tylko w tym, żebyśmy się nie pomy-
lili w odpowiedziach? – bardziej stwierdził, niż 
zapytał Piotrek.

– To też. – Mama się uśmiechnęła. – Liturgia, 
a więc ten nasz sposób na boże świętowanie, 
jest wspólna dla całego Kościoła. We wszyst-

kich świątyniach w Polsce i na świecie właściwie 
wygląda tak samo po to, żebyśmy jako katoli-
cy mogli się poczuć jedną wielką Bożą rodziną, 
chwaląc Boga, przyjmując sakramenty i modląc 
się. W każdym zakątku świata możemy pójść na 
mszę i nawet jeśli nie będziemy rozumieli, o czym 
jest mowa, najważniejsze elementy dzięki gestom 
i postawom kapłana oraz innych wiernych bar-
dzo dobrze zrozumiemy. Na końcu świata dzięki 
liturgii możemy poczuć się jak w domu. Nie wiem, 
czy wiecie, że kiedyś było to jeszcze łatwiejsze. 
Pięćdziesiąt lat temu, a więc gdy wasza babcia 
była małą dziewczynką,  na całym świecie liturgię 
sprawowano tylko w jednym języku. 

– Po polsku? – zapytała z nadzieją Ola. – Dlacze-
go tak już nie jest?

– Od razu odpowiem ci, że liturgii nie sprawo-
wano po polsku. A dlaczego to wszystko się zmie-
niło, dowiecie się jutro.



 
Piękno liturgii

Liturgia nie jest nudna. Wręcz przeciwnie. Jest bardzo kolorowa! Rok liturgiczny podzielony jest 
na kilka okresów: adwent, czas Bożego Narodzenia, Wielki Post, Wielkanoc oraz okres zwykły, który 
trwa przez większą część roku.

Każdy okres w liturgii ma swój kolor, podobnie jak poszczególne uroczystości. W takim kolorze  
w danym dniu powinien być ornat kapłana, a więc specjalna szata liturgiczna, którą ksiądz wkłada 
do mszy.

 Połącz kolor z odpowiadającym mu okresem liturgicznym bądź uroczystością. 

okres zwykły  Boże Narodzenie i Wielkanoc  msze pogrzebowe 
 

Wielki Post i adwent  niedziele Gaudete i Laetare

 
Niedziela Palmowa, Wielki Piątek, Uroczystość zesłania Ducha Świętego  

Liturgia jest wspólna dla wszystkich, to zaś oznacza, że każdy katolik bez problemu po-
winien rozpoznać poszczególne elementy mszy. Uporządkujcie je we właściwej kolejności 
od 1 do 14. Poproście o pomoc rodziców. Na następnej mszy sprawdźcie, czy dobrze roz-
wiązaliście to zadanie.

wejście z towarzy-
szącym śpiewem

obrzędy Komunii

Ewangelia

czytania biblijne

śpiew psalmu

wyznanie wiary 

błogosławieństwo 
końcowe

modlitwa powszechna

przygotowanie darów

dziękczynienie

kazanie

pieśń na wyjście

modlitwa euchary-
styczna

akt pokutny

1

14
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1. pomieszczenie, w którym odbywa się sakrament 
spowiedzi

2. miejsce, w którym przechowywany jest Najświęt-
szy Sakrament

3. jedno z dwóch, poprzedza na mszy Ewangelię
4. okrągły opłatek z mąki pszennej, który po kon-

sekracji zamienia się w Ciało Chrystusa
5. odprawia mszę świętą i udziela sakramentów, 

inaczej ksiądz
6. osoba czytająca w kościele fragmenty Pisma 

Świętego
7. kościelny instrument
8. złote naczynie, służące do wystawiania Najświęt-

szego Sakramentu i noszenia Go podczas pro-
cesji

9. stół, na którym kapłan odprawia mszę
10. chłopiec pomagający księdzu przy ołtarzu
11. bogato zdobiony strój liturgiczny dla kapłana Odpowiedź wpisz w formularzu, 

który przed świętami Bożego 
Narodzenia pojawi się na stronie 
www.boskieksiazki.pl

💡Już wiem!



 

Czy zawsze 
świętowano 
tak samo?

Historia chrześcijańskiego świętowania 

– Zapytałam pani katechetki! Już wiem, w ja-
kim języku była kiedyś msza – oznajmiła Ola, 
gdy mama weszła do przedszkolnego koryta-
rza, by ją odebrać.

– No to podziel się tą wiedzą, religijny Sher-
locku Holmesie! – Piotrek jak zwykle zażarto-
wał z siostry.

– Msza była po łacińskiemu… Czy jakoś tak… 
– odparła Ola, nieco poirytowana zaczepkami 
brata.

– Nie po łacińskiemu, tylko po łacinie. Albo 
po łacińsku – poprawiła ją od razu mama.

– Co to za dziwny język? – zainteresował się 
Piotrek. – W jakim kraju się tak mówi?

Mama przysiadła na ławeczce, bo czuła, że 
czeka ją dłuższa opowieść.

– Łacina to język, którym mówiono w sta-

rożytnym Rzymie – wyjaśniła spokojnie. – To tam 
rozwijało się chrześcijaństwo, choć z początku  
w ukryciu.

– To Pan Jezus też mówił po tej łacinie? – zainte-
resował się Piotrek. 

– Nie, Pan Jezus mówił po aramejsku, bo w cza-
sie swojego ziemskiego życia nigdy w Rzymie nie 
był. Trafili tam jednak jego uczniowie. Na początku 
traktowano ich bardzo okrutnie, wielu z nich zginę-
ło z powodu wiary w Chrystusa. Dopiero po trzystu 
latach chrześcijaństwo uznano za religię państwo-
wą Rzymu i to właśnie tam do dziś znajdują się naj-
ważniejsze dla chrześcijan miejsca. To tam mieszka 
papież, a więc następca św. Piotra, wybranego 
przez Pana Jezusa apostoła.

– Czy teraz w Rzymie mówią po łacińsku? – za-
pytała Ola.



 
– Ale ty jesteś niemądra – zakpił Piotrek. – 

Przecież Rzym jest we Włoszech, nie pamię-
tasz? A we Włoszech mówi się po włosku.

– Każde z was ma trochę racji – uspokoiła 
ich mama. – Oczywiście w Watykanie, a więc  
w  miejscu zamieszkania papieża, mówi się po 
włosku, bo Watykan to małe państewko położone  
w centrum Rzymu. Zresztą włoski jest dosyć 
podobny do łaciny… Ale w Kościele podczas 
uroczystych obchodów, a także w najważniej-
szych kościelnych dokumentach wciąż łaciny 
się używa. Nawet w Polsce są miejsca, gdzie 
czasami można wziąć udział we mszy, która 
sprawowana jest po łacinie. Mało tego, w cza-
sie takiej mszy kapłan stoi tyłem do wiernych! 

– A dlaczego? To dziwne… Ludzie patrzą na 
plecy księdza? – zapytał zaintrygowany Piotrek. 

– Tak kiedyś wyglądała msza. Kapłan w imie-
niu ludzi kierował modlitwę do Boga, a wszyscy 
wierni stali za nim. Kapłan przewodził ich mo-
dlitwie jak przewodnik prowadzi wędrowców. 
Cały czas patrzy przed siebie, żeby nie stracić z 
oczu celu wyprawy i żeby bezpiecznie dopro-
wadzić powierzonych sobie ludzi do celu. A 
celem nas wszystkich uczestniczących we mszy 
jest przecież niebo. Ten sposób odprawiania 
mszy bardzo pięknie pokazywał ludziom, w ja-
kim kierunku powinni przez całe życie patrzeć.

– W kierunku nieba? – dopytała Ola, chcąc 
się upewnić.

– Tak, w kierunku Pana Boga. Dopiero przed 
ponad pięćdziesięciu laty, na soborze waty-
kańskim II, stwierdzono, że można na liturgię 
spojrzeć nieco inaczej.

– Po co, skoro tamten sposób był, jak mó-
wiłaś, taki piękny? – dopytał zainteresowany 
Piotrek.

– Bo Duch Święty pomógł nam jeszcze le-
piej zrozumieć mszę. Dziś bardziej rozumiemy, 
że msza to uczta,  wspólne spotkanie, na które 
zaprasza nas Pan Jezus. A na uczcie czy na spo-
tkaniu nie stoimy do siebie plecami, tylko pa-
trzymy na siebie, odpowiadamy sobie. Tak jest 
też na mszy – kapłan zadaje nam pytania, my 
odpowiadamy. Wspólnie podnosimy głowy ku 
niebu, żeby skierować tam nasze modlitwy. To 
poczucie, że jesteśmy wszyscy razem, że wyko-
nujemy te same gesty, że wspólnie powtarzamy 

te słowa, sprawia, że możemy poczuć się wspólno-
tą. Nie jest przecież tak, że kapłan odprawia mszę,  
a my się temu przyglądamy jak w teatrze. Groma-
dząc się wokół ołtarza, mamy poczucie, że każ-
dy z nas w tym odprawianiu uczestniczy. To jest  
w liturgii najpiękniejsze.

– Czy naprawdę wszyscy na świecie mówią to 
samo i robią takie same gesty? – zapytała z niedo-
wierzaniem Ola. – Przecież pani katechetka poka-
zywała nam mszę w Afryce i tam wszystko wyglą-
dało jakoś inaczej… Grali na bębenkach i tańczyli 
na mszy!

– Masz rację! Są w tym naszym liturgicznym 
świętowaniu pewne różnice. Ale o tym opowiem 
wam jutro, bo pora się zbierać do domu. Trochę 
się tu zasiedzieliśmy!



 

Uporządkuj chronologicznie (od najdawniejszej) na osi czasu wypisane 
w ramce informacje:

💡Już wiem!

rok 0

2021

sobór watykański II  
i zmiana w liturgii

Pan Jezus ustanawia 
Eucharystię

chrześcijanie trafiają 
do Rzymu i sprawu-
ją liturgię w ukryciu

liturgia sprawowana 
jest po łacinie, tyłem 
do wiernych

chrześcijaństwo 
staje się religią pań-
stwową w Rzymie
 



Dlaczego 
urodziny są 
tylko raz  
w roku?

I tydzień adwentu 
Czy wszyscy 
świętujemy 
tak samo?

Liturgia na świecie

– Opowiadałaś nam, że wszyscy świętujemy 
tak samo. No może poza Afryką. To rozumiem, 
mają tam inną kulturę i w ogóle… W takim ra-
zie dlaczego nasz nowy kolega z klasy mówi, 
że on świętuje inaczej? I że chodzi do innego 
kościoła, poza tym nawet święta obchodzi in-
nego dnia. Nie 25 grudnia, a 7 stycznia! – po-
wiedział zaaferowany Piotrek, wychodząc ze 
szkoły. 

– Skąd pochodzi wasz nowy kolega – zapyta-
ła za zainteresowaniem mama.

– Dima przyjechał z Ukrainy. Jest jakimś 
greckim czymś…

– A! To wszystko jasne. Pewnie jest grekoka-
tolikiem.

– No tak, właśnie tak powiedział.
– Bo widzisz, nie tylko w dalekiej Afryce, Azji 

czy w Ameryce Południowej chrześcijanie ce-
lebrują liturgię w nieco inny sposób. Także 
w Polsce ludzie wierzący w Chrystusa różnie 
świętują. 

– Dlaczego? Przecież mówiłaś, że wszyscy 
spotykamy się w kościele, żeby pobyć z Panem 
Jezusem, żeby spotkać się z nim w Komunii.  
I że wszyscy robimy w kościele to sa-mo… – 
skomentował zdezorientowany Piotrek.

– Pan Jezus, zakładając Kościół, tak to sobie wy-
marzył. Że wszyscy będziemy razem. Że zawsze 
będziemy jednością i że wspólnie będziemy 
gromadzić się na Eucharystii. Niestety ludzie bar-
dzo lubią się spierać, prawda? – Mama spojrzała 
znacząco na swoje dzieci. – Zupełnie jak wy. Wy-
starczy jakaś drobnostka, by się pokłócić, a potem 
bardzo trudno jest przypomnieć sobie, o co tak 
naprawdę poszło… 

Ola i Piotrek ze smutkiem musieli przyznać ma-
mie rację. Rzeczywiście często było tak, że kłótnia 
między nimi wybuchała o jakąś drobnostkę, a po 
czasie nie pamiętali już nawet, o co chodziło.

– Podobnie było z chrześcijanami – kontynu-
owała mama. – W historii takich sporów wśród 
braci chrześcijan było wiele i zazwyczaj kończyły 
się one tym, że jakaś niezadowolona grupa od-
chodziła i zaczynała wierzyć w Pana Jezusa po 
swojemu, a także po swojemu świętować.

– Ale głuptasy! – Ola się zaśmiała. – Czy nie wie-
dzą, że nie można sobie samemu wymyślać, w co 
się wierzy? Przecież Pan Jezus nam wszystko do-
kładnie opowiedział… 

– Olu, nie mów tak o nikim. To, że ktoś myśli ina-
czej, niekoniecznie oznacza, że jest głupi czy gor-
szy od nas… Często ci ludzie, którzy odeszli, na-



 
prawdę bardzo kochali Pana Boga, tylko nie do 
końca potrafili się dogadać z innymi chrześci-
janami. Zdarzało się, że w niektórych sprawach 
mieli rację, tylko nie zostali przez innych ludzi 
właściwie zrozumiani. Tak było na przykład  
z Marcinem Lutrem, który chciał niektóre rzeczy  
w Kościele naprawić, ale w tamtych czasach nie 
chciano go słuchać. Odszedł więc od Kościoła 
skupionego wokół papieża i zaczął ruch zmian 
zwany reformacją. Z tym podziałem mierzymy 
się do dziś. Te osoby, które odeszły z Kościoła 
po reformacji, ogólnie nazywamy protestan-
tami, bo zaprotestowali przeciwko temu, co 
w Kościele ich zdaniem było nie w porządku.  
Nieco inaczej rozumieją niektóre słowa Ewan-
gelii  i inaczej świętują. Ale wszyscy wierzą  
w tego samego Pana Jezusa i wszyscy Go ko-
chają.

– A ci grekokatolicy też zaprotestowali?
– To bardziej skomplikowana historia. Greko-

katolicy to nasi bracia w wierze, którzy tak jak 
my katolicy posłuszni są papieżowi, tyle tylko, 
że ich sposób świętowania jest nieco inny. Wy-
nika to z historii. Co innego chrześcijanie pra-
wosławni.  Ich liturgia podobna jest do grec-
kokatolickiej, też modlą się nie w kościołach, 
a w cerkwiach, i też szczególną czcią otaczają 
ikony, a więc wizerunki Jezusa, Maryi i świę-
tych. Ich nabożeństwa są bardzo długie i uro-
czyste. Różnica między prawosławnymi, którzy 
zamieszkują w Polsce chociażby na Podlasiu,  
a grekokatolikami jest najprościej mówiąc taka, 
że ci pierwsi nie uznają papieża jako najważ-
niejszego przewodnika, a ci drudzy – tak. 

– Strasznie to skomplikowane… A ci Afryka-
nie też nie uznają papieża, że tak tańczą? Pa-
pież przecież nie tańczy…

– Podobno nasz papież Franciszek w młodo-
ści tańczył tango – odparł dumny ze swej wie-
dzy  Piotrek.  – Ale faktycznie, na mszy raczej 
mu się to nie zdarza – szybko dodał. 

– To prawda. Część chrześcijan nie uznaje pa-
pieża, ale w Afryce jest też wielu katolików, którzy 
papieża słuchają i wierzą tak jak my, tylko mo-
dlą się nieco inaczej. Wyobrażasz sobie na przy-
kład, żeby gdzieś w buszu zabrzmiały organy? 
Każdy oddaje cześć Panu Bogu w taki sposób,  
w jaki potrafi. Na pewno jednak nawet w Afry-
ce kapłan musi odprawić wszystkie części mszy 

po kolei, czynić te same gesty, tak samo udzielać 
sakramentów. 

– Mówiłaś, że liturgia nas jednoczy, a tu proszę… 
Same różnice! – skomentował trzeźwo Piotrek.

– Liturgia powinna nas jednoczyć, choć masz 
rację, że na razie nie zawsze tak jest.  Jednak na-
wet jeśli dziś nie potrafimy wspólnie oddawać czci 
Bogu, nie oznacza to, że tak będzie zawsze. Pan Je-
zus założył jeden Kościół i zapewne zrobi wszyst-
ko, żebyśmy na powrót się połączyli. Nie wiemy, 
jak to uczyni, ale możemy być pewni, że zrobi to 
w jakiś swój Boży sposób. Dziś możemy się tylko 
modlić o to, żebyśmy ten Boży pomysł na jedność 
wszystkich chrześcijan jak najszybciej zrozumieli. 
Żeby nam się to udało, podejmujemy już różne 
próby. Spotykamy się z wszystkimi chrześcijanami 
i staramy się wzajemnie się poznać, żeby móc po-
jąć ten Boży plan na powtórne zjednoczenie. Takie 
próby poznawania się nazywamy ekumenizmem.

– To znaczy, że spotykają się różni ważni 
protestanci, katolicy i prawosławni i próbują 
ustalić jakąś wspólną wersję wiary i liturgii? – zain-
teresował się Piotrek.

– Czasami takie ustalenia są możliwe, ale  
w większości wypadków trudno byłoby wynego-
cjować jakieś wspólne stanowisko. Ekumenizm 
nie polega bowiem na tworzeniu jakiejś nowej, 
wspólnej religii, zlepionej z różnych. Ekumenizm 
to otwieranie się na pomysł Pana Jezusa, który ja-
koś sobie z tymi naszymi ludzkimi sporami kiedyś 
poradzi. Naprawdę warto modlić się o Bożą mą-
drość, byśmy ten Boży plan zrozumieli.



 

Z pomocą rodziców lub korzystając z mapy Polski z atlasu zaznacz na mapie rejony, w których mieszkają 
największe skupiska:

chrześcijan prawosławnych – Podlasie

ewangelików – Beskid Śląski (Ustroń, Wisła, Cieszyn)

grekokatolików – Warmia i Mazury

💡Już wiem!

Wszelkie prawa zastrzeżone BystreDziecko.pl

Mapa konturowa Polski
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💡Już wiem!

Odpowiedź wpisz w formularzu, 
który przed świętami Bożego 
Narodzenia pojawi się na stronie 
www.boskieksiazki.pl

1. zapoczątkowany w XVI w. przez Marcina Lutra ruch zmian w Ko-
ściele, który doprowadził do podziału 

2. świątynia prawosławna
3. rozmowa z Bogiem, łączy wszystkich chrześcijan
4. obraz o tematyce religijnej, malowany na drewnie, charaktery-

styczny szczególnie dla prawosławia
5. region Polski zamieszkiwany przez chrześcijan prawosławnych 
6. wszystkie osoby wierzące w Chrystusa
7. modlimy się o nią, by zrozumiec Boży plan

Rozwiąż krzyżówkę i dowiedz się, czego od nas wszystkich pragnie Jezus. Może 
kiedyś uda się dać to Panu Jezusowi w bożonarodzeniowym prezencie?



 

Liturgia domowa

Czy  
świętujemy 

tylko  
w kościele?

– Mówiłaś nam ostatnio, że Kościół świętuje 
codziennie, bo codziennie odbywa się w nim 
liturgia… No ale trudno tak codziennie chodzić 
na mszę. Ja mam dyżury ministranckie tylko 
kilka razy w tygodniu, a i tak ledwo się wyra-
biam – zmartwił się Piotrek. 

– A czy ja powiedziałam, że świętować można 
tylko w kościele? – zapytała zaskoczona mama. 
– To prawda, że liturgię zasadniczo sprawuje-
my w świątyniach, bo jej najważniejszymi ele-
mentami są msza i sakramenty.  Są osoby, któ-
re znajdują czas na codzienne uczestniczenie 
we mszy i to jest bardzo piękne, ale jeśli nie 
mamy takiej możliwości, to wcale nie oznacza, 
że źle świętujemy.

– W adwencie są roraty, więc jesteśmy co-
dziennie w kościele – zauważyła trzeźwo Ola.

– To prawda. Ale adwent to czas wyjątkowy. 
Może się jednak zdarzyć, że ktoś zachoruje albo 
na przykład trafi na kwarantannę i nie będzie 
mógł przyjść na mszę. Nie oznacza to jednak, że 
nie może spotkać się z Bogiem na modlitwie. Na-
sze domy to takie „domowe kościoły”. Tak jak nie 
co dzień organizuje się huczne urodziny w sali za-
baw, tak nie co dzień bywamy na uczcie euchary-
stycznej w kościele. Ale przecież nawet w zwykły 
dzień w naszym domu się nie nudzimy!

– No tak, ale zabawa w domu, mimo że bardzo 
fajna,  to nie to samo co sala zabaw z kolegami…

– Sam widzisz! Tak jak zabawa, modlitwa  
w domu potrafi być wspaniała, ale najwspanial-
sza jest wspólna modlitwa z innymi ludźmi w ko-
ściele. Na co dzień w rodzinach nie warto jednak 
rezygnować z takiej „domowej liturgii”, w tym  



 
z czytania Pisma Świętego. Czas poświęcony 
na spotkanie z Jezusem zawsze jest świętem. 
Jezus zapewnił nas, że tam, gdzie dwóch spo-
tyka się w Jego imię, tam On jest pośród nich. 
W naszym domu jest nas czworo, więc na pew-
no jest z nami Pan Bóg! Spokojnie możemy się 
więc z Nim spotykać na co dzień, także poza 
kościołem. 

Liturgia godzin – codzienna modlitwa Kościoła, którą wier-
ni sprawują we własnych domach, rodzinach czy wspólnotach  
o określonych porach dnia i nocy. Dzięki temu nawet modląc się 
indywidualnie, można mieć poczucie, że modli się jednocześnie  
z całym Kościołem. Warto w rodzinie spróbować takiej modlitwy 
i duchowo połączyć się z  całym Kościołem, chociażby wieczo-
rem, wspólnie odmawiając nieszpory i kompletę, bądź rano mo-
dląc się jutrznią. Wszystkie teksty dostępne są na stronie www.
brewiarz.pl

Godzina Czytań (spokojnie, nie potrzebujemy na nią aż godziny!). W dawnych klasz-
torach była to modlitwa nocna. Dziś można się nią modlić o dowolnej porze dnia. 

Jutrznia: modlitwa poranna. Teoretycznie należałoby odmawiać ją o świcie,  
ale wystarczy zrobić to  przed śniadaniem. 

Trzy modlitwy w ciągu dnia: przedpołudniowa, południowa i popołudniowa. 
Księża mają obowiązek wybrać i odmówić przynajmniej jedną z nich (choć mogą 

wszystkie). Świeccy z racji swoich codziennych obowiązków często omijają te modlitwy.

Nieszpory: modlitwa wieczorna. Pora odmawiania? To zależy od tego, kiedy kładzie-
my się spać. Często odmawiamy ją na krótko przed snem.

Kompleta: modlitwa na koniec dnia (kiedykolwiek go kończysz). To wspaniały spo-
sób na wspólny wieczorny pacierz w rodzinie. 

Spróbujcie sami!



 

Jak zorganizować domową liturgię?

Warto:

- przygotować odpowiednie miejsce na modlitwę 
- wyznaczyć czas na spotkanie z Bogiem
- skorzystać z tekstów liturgicznych Kościoła, np. liturgii godzin lub 

Pisma Świętego
- stworzyć listę rodzinnych intencji modlitewnych na dany tydzień 

lub miesiąc.

💡Już wiem!

Oznaczcie na zegarze  poszczególne części liturgii godzin: 

jutrznia, godzina czytań, modlitwa przedpołudniowa, modlitwa południowa, modlitwa 
popołudniowa, nieszpory, kompleta.

przed południem po południu


