II tydzień
adwentu
I tydzień
adwentu

Skąd
wiemy,
jakich
urodzin
pragnie
Pan Jezus?
– Wczoraj rozpoczął się już drugi tydzień
adwentu, pora zabrać się porządnie do naszych przygotowań – powiedziała mama
w poniedziałkowe popołudnie, gdy Ola wróciła już z przedszkola, a Piotrek skończył lekcje
w szkole.
– Ale my tak naprawdę nie mamy pojęcia,
co i jak przygotować – odparł zasmucony Piotrek. – Nie wiemy na przykład, kogo zaprosimy. Gdy ja mam urodziny, to wiadomo, że
zapraszam Witka, Antka i Adasia. No i jeszcze
Olka i Franka. A kogo chciałby zaprosić Pan
Jezus?
– No właśnie! – przyznała bratu rację Ola.
– Poza tym nie wiemy też, o jakich prezentach marzy Pan Jezus. Gdy idę na urodzinki
moich koleżanek, to wiem, co im podarować,
bo dobrze je znam… Kasia marzy o nowej lalce, takiej, która zmienia kolor. A Ulka o takim
śmiesznym koniku, który skacze. Skąd mamy
się dowiedzieć, co sprawi przyjemność Jezusowi? Tak naprawdę to my prawie nic o Nim
nie wiemy.

Liturgia słowa
– Nie mówiąc już o tym, że nie wiadomo,
gdzie ta impreza miałaby się odbyć – trzeźwo
przyznał Piotrek.
– Moi drodzy – do rozmowy włączył się tata.
– Tak naprawdę to mamy o Panu Jezusie bardzo dużo informacji…
– Tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać – zgodziła się z tatą mama.
– A my wiemy? – dopytał zaniepokojony Piotrek.
– Oczywiście, że wiemy! – odparł tata. –
Wszystko mamy dosyć dokładnie opisane
w Ewangelii. Trzeba się w nią tylko uważnie
wczytać. Trudno świętować urodziny kogoś,
kogo się nie zna. Nie wiemy w takich wypadkach, co ucieszy jubilata, o jakich prezentach
marzy i kogo chciałby zaprosić. Efekt tej niewiedzy jest taki, że wielu ludzi świętowanie
urodzin Jezusa organizuje po swojemu i nie zawsze im to wychodzi tak, jak powinno. Robi się

z tego jakaś miła, rodzinna impreza przy choince, ale na pewno nie jest to święto Pana Jezusa.
– Ale dlaczego? Co ci ludzie robią nie tak? –
zapytała zmartwiona Ola.
– Przede wszystkim zapominają, że w czasie
Bożego Narodzenia to Pan Jezus jest najważniejszy. Najpewniej dlatego, że w ogóle Go nie
znają. Gdyby wiedzieli, o jakim świętowaniu
marzy Jezus, Boże Narodzenie na całym świecie wyglądałoby zupełnie inaczej!

W poznawaniu Pisma Świętego z pewnością
pomoże Wam ta
bardzo ciekawa
książka
ks. Sebastiana!
https://bit.ly/31q52z4

🔍 Biblijny detektyw
Uporządkuj skróty nazw ksiąg biblijnych od pierwszej do ostatniej. Ułożone w odpowiedniej kolejności utworzą hasło dzisiejszego dnia.
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W których z tych ksiąg przeczytamy opis narodzin i życia Pana Jezusa?
W której z tych ksiąg pojawia się hasło naszego dnia?
Dla podpowiedzi dodamy, że można je znaleźć po raz pierwszy w Starym Testamencie, w 14.
wersecie 7. rozdziału jednej z wymienionych ksiąg! Poszukajcie tego fragmentu w tych księgach, a dowiecie się, dlaczego w okresie bożonarodzeniowym bardzo często tak nazywamy
Pana Jezusa. Fragment ten pojawia się także w jednej z wymienionych w kodzie ksiąg Nowego Testamentu.

Kogo
Pan Jezus
chciałby
zaprosić na
ucztę?
Zaskakująca lista gości
– Dzieciaki, do świąt zostało już tylko nieco
ponad dwa tygodnie! Koniecznie dziś musimy
przygotować zaproszenia na przyjęcie urodzinowe – zdecydowała mama.
– A dużo musimy zrobić tych zaproszeń? –
jęknął znudzony Piotrek, który bardzo nie lubił
prac plastycznych.
– Baardzo dużo! – Mama się zaśmiała. –
Przecież Pan Jezus na ucztę zaprasza wszystkich ludzi.
– Jak to wszystkich? – Ola się zdziwiła. –
Gdzie oni wszyscy się pomieszczą? Zawsze mi
powtarzasz, że nie mogę zaprosić na urodzinki całej grupy przedszkolnej, tylko kilka moich
ulubionych koleżanek… Czy Pan Jezus nie ma
żadnych ulubionych przyjaciół?

– Pan Jezus zaprasza każdego człowieka, ale
masz rację, że wśród ludzi ma takich swoich największych, ulubionych przyjaciół, w których towarzystwie czuje się najlepiej. Kocha każdego nas, ale
wie, że nie każdy potrzebuje od Niego tyle samo
wsparcia. To dlatego przede wszystkim zaprasza
do siebie ludzi najsłabszych, biednych, chorych,
samotnych, bezdomnych, a nawet grzeszników…
Największymi przyjaciółmi Pana Jezusa są ci ludzie, którzy najbardziej potrzebują Jego pomocy.
To ich Jezus chciałby mieć blisko siebie podczas
swojego przyjęcia.
– Czyli nas nie zaprosi? – zapytał nieco przerażony Piotrek. – Przecież nie jesteśmy ani biedni,
ani chorzy, ani bezdomni…
– Powiedziałam wam już – szybko przerwała
mu mama – że Pan Jezus na ucztę zaprasza nas

wszystkich, także dzieci, ale niestety wiele osób
odrzuca to zaproszenie. Wolą spędzić ten czas,
korzystając z innych atrakcji. Albo po prostu
nie potrafią odnaleźć się w tym ulubionym towarzystwie Pana Jezusa. Nie chcą lub nie potrafią być blisko osób ubogich, samotnych czy
chorych. Boże Narodzenie to wspaniała okazja,
by do tych osób podejść i podać im dłoń. Takie
nasze wspólne świętowanie na pewno ucieszy
Pana Jezusa.
– A skąd my to wszystko wiemy? Skąd wiemy,
że to właśnie ubogich Pan Jezus szczególnie
zaprasza? – zapytał podejrzliwie Piotrek. – Mówiłaś kiedyś, że Pan Jezus jest królem, Bogiem,
kimś najważniejszym na świecie. Chyba raczej
wolałby wyprawić ucztę dla innych królów…
No a przynajmniej tylko dla takich ludzi, którzy
często się modlą i chodzą do kościoła.

– Przecież rodzice już nam to wczoraj wyjaśnili – odezwała się Ola, oburzona brakiem pamięci
u brata. – Wszystko to wiemy z Pisma Świętego,
prawda, mamo?
– Oczywiście, córeczko. I zaraz sobie przeczytamy odpowiedni fragment, żeby już nikt nie miał
wątpliwości, o jakiej liście gości marzy Pan Jezus! Nie odrzuca nikogo. Cieszy się z tych, którzy zawsze do niego przychodzą, ale z wielką
miłością czeka także na tych, których tak dawno,
a może nigdy, nie widział przy swoim stole.

Przeczytaj: Łk 14, 12-24

Twoja lista gości
Z kim chcielibyście świętować urodziny Pana Jezusa? Wypiszcie wszystkie te osoby, które chcielibyście zaprosić – zarówno z rodziny, jak i spośród przyjaciół. Dlaczego wybralibyście te osoby? A może
w Waszym otoczeniu jest ktoś, kto wciąż czeka na takie zaproszenie?

💡Już wiem!
Rozwiąż krzyżówkę i uzupełnij treść zaproszenia, które wystosował do nas Pan Jezus.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Ktoś, ktu musi opuścić własny kraj.
2. Ktoś, kto nie jest już młody.
3. Ktoś, kto na coś choruje.
4. Ktoś, kto nie jest radosny.
5. Ktoś, komu chce się jeść.
6. Ktoś, kto nie ma gdzie mieszkać.
7. Ktoś, kto nie widzi.
8. Ktoś, kto nie ma żadnych przyjaciół.
9. Ktoś, kto nie ma pieniędzy.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy ______________________
a Ja was pokrzepię (Mt 11,29).

i obciążeni jesteście,

Z jakich
prezentów
ucieszyłby się
Pan Jezus?

Lista wyjątkowych podarków
– Tato, mamy pewien problem… – wyznał
Piotrek przy śniadaniu. – Wczoraj mama mówiła nam o tych ludziach, których obecność
ucieszy Pana Jezusa. Ja jednak wciąż nie wiem,
jakich Pan Jezus oczekuje prezentów. Czasu
zostało już bardzo niewiele, żeby coś kupić…
W sklepach tyle ludzi, wszyscy wpadli w jakiś
szał zakupowy. Kurier też może nie zdążyć. Jak
dalej będziemy się tak grzebać, Pan Jezus nic
nie dostanie.
– Masz rację, że trzeba się zabrać do roboty,
ale nie martwiłbym się tak bardzo dostawami
– odparł tata, nalewając dzieciom kakao. – Pan
Jezus nie oczekuje raczej nowej konsoli, drona
czy innego gadżetu.
– A skąd wiesz? Przecież nie napisał nam
żadnej listy. Ja na przykład dokładnie spisałem, co chciałbym dostać pod choinkę. A Pan
Jezus? Mam się domyślać?

– Nie musisz się domyślać, bo wszystko mamy
napisane w Piśmie Świętym, choć znając już listę
gości, powinieneś chociażby przypuszczać, jakie
podarki sprawiłyby Jezusowi przyjemność.
– Co takiego mogą Panu Jezusowi ofiarować
chorzy, biedni czy bezdomni? – zapytała zdumiona Ola.
– Oni z pewnością mogą Bogu w ofierze złożyć
swoje cierpienie, wszystkie trudy swojego życia.
To Pan Jezus szczególnie docenia, bo wie, co to
znaczy cierpieć.
– A my? My przecież aż tak bardzo nie cierpimy… – zapytał Piotrek.
– Nam wszystkim Pan Jezus zostawił bardzo
wyjątkową listę wymarzonych prezentów, którą
oczywiście możemy znaleźć w Piśmie Świętym –
odparł tata, sięgając po leżącą na półce Biblię.
Wziął ją do ręki, przekartkował i gdy odnalazł właściwą stronę, przeczytał:

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem
w więzieniu, a przyszliście do Mnie.

– Ale przecież my chyba nie spotkamy osobiście Pana Jezusa… – przerwała tacie Ola. – Jak
mamy Go nakarmić, jak mamy Mu dać pić?
– Zadajesz takie samo pytanie, jakie zadano by Chrystusowi przed dwoma tysiącami lat.
„Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić?
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy
Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
– No i co odpowiedział Pan Jezus?? – niecierpliwił się Piotrek.
– „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – doczytał tata.

🎁

– Czy to chodzi o to, że gdy karmimy głodnych, gdy dajemy ubrania tym, którzy ich nie
mają, lub gdy odwiedzamy chorych, to tak naprawdę robimy to wszystko dla Pana Jezusa?
Jak to możliwe?
– Masz rację, Olu, tak właśnie jest! A możliwe
jest to dlatego, że Pan Jezus przychodzi do nas
przede wszystkim w drugim człowieku, a szczególnie wybiera sobie tych swoich ukochanych
przyjaciół – ubogich, chorych, bezdomnych czy
skrzywdzonych. Może też ukryć się w koledze,
z którym nikt nie chce się bawić. Albo w nowej koleżance, która przyjechała z innego kraju
i dołączyła do waszej klasy. Nie wolno nam
przeoczyć takich osób. W nich przychodzi do
nas Jezus.

Lista podarków dla Pana Jezusa

Co możemy podarować Jezusowi, ukrytemu w osobach:

✅
✅
✅
✅
✅
✅

głodnych i spragnionych,

Przeczytaj: Mt 25, 31-45

które nie mają ciepłych ubrań i marzną,
chorych lub niepełnosprawnych,
bezdomnych,
starszych i samotnych,
przybyszach (np. w nowej koleżance lub koledze, którzy przyjechali do nas z innego kraju)?

Przygotujcie listę podarków i postarajcie się chociaż niektóre z nich wręczyć Panu Jezusowi ukrytemu w osobach potrzebujących wsparcia! Poproście rodziców o radę i pomoc. Możecie skorzystać
z podpowiedzi, które daje Wam np. Fundacja Małych Stópek poprzez programy:
							
							

✅ https://paczuszkadlamaluszka.pl
✅ https://takniewiele.com

Gdzie
urządzimy
przyjęcie?

Ulubione miejsce Pana Jezusa
– Czyli mamy już wszystko! Lista gości jest,
prezenty już też przygotowane… – Piotrek
z dumą podsumował dotychczasowe przygotowania. Po chwili jednak zmarkotniał. – Tylko
gdzie my zorganizujemy takie ogromne przyjęcie, na które zaprosimy wszystkich tych ludzi?
– W naszym mieszkaniu się nie zmieszczą
– odparła Ola, nieco zasmucona. – Nie damy
rady zaprosić wszystkich, z którymi Pan Jezus
chciałby świętować swoje urodziny…
– Dzieciaki, nie martwcie się! – uspokoiła
ich mama. – Oczywiście Pan Jezus bardzo lubi
przebywać w naszym domu, zresztą nam to,
jak pewnie pamiętacie, obiecał, mówiąc: „Gdzie
dwóch lub trzech spotyka się w imię moje, tam
ja jestem pośród nich”. Macie jednak rację,
że wszyscy zaproszeni przez Pana Jezusa się
u nas po prostu nie pomieszczą. Zresztą tak
naprawdę Pan Jezus ma inne ukochane miej-

sce, w którym bardzo lubi przebywać i do którego zaprasza wszystkich ludzi. To tam każdego dnia odbywa się prawdziwa uczta!
– Każdego dnia? A nie tylko w urodziny? –
zapytał zafascynowany Piotrek.
– Tak, każdego dnia, bo każdego dnia Kościół świętuje, sprawując liturgię, i każdego
dnia w każdej świątyni na swoich gości czeka
Pan Jezus.
– A skąd wiemy, że właśnie tam Pan Jezus
chce się z nami spotkać? Jest tyle świetnych
miejsc… Na przykład stadion… Jest ogromny,
wszyscy by się tam zmieścili… Albo jakaś wielka
łąka… Albo ogromna hala sportowa… – zaczął
rzucać propozycjami Piotrek.
– Pan Jezus w takich miejscach oczywiście
także spotyka się z ludźmi, ale jednak sam
przyznał, i to już wtedy gdy miał dwanaście
lat, że najbardziej chciałby przebywać w domu

swojego Ojca, a więc w świątyni. Zróbmy Mu
więc tę przyjemność i w adwencie oraz w Boże
Narodzenie, a potem przez cały rok, jak najczęściej przyjmujmy zaproszenie do tego Jego
ulubionego miejsca. W adwencie jest ku temu
codzienna okazja, bo chodzimy na roraty, jednak największe przyjęcie odbędzie się 25 grudnia o północy. Wtedy to właśnie w świątyni
zgromadzimy się wszyscy, żeby uczcić urodziny Pana Jezusa. A On nas poczęstuje najdoskonalszym z pokarmów – Eucharystią.

Przeczytaj: Łk 2, 41-49

💡Już wiem!
Przez wieki wszystkie kościoły budowano w podobny sposób, czyli tak, by przypominały
krzyż. Ołtarz kierowany był zazwyczaj na wschód, w stronę Jerozolimy. O tak zbudowanych
kościołach mówimy, że są orientowane, czyli zwrócone ku wschodowi (łac. oriens). Być
może Wasz kościół parafialny zbudowano niedawno i wygląda inaczej, ale na pewno
nieraz widzieliście takie stare kościoły w innych parafiach lub miejscowościach.
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kruchta (przedsionek), nawa główna, nawa boczna, ołtarz, prezbiterium, tabernakulum

✅ Oznacz miejsce, w którym ty najczęściej siadasz podczas liturgii.

Żródło: Wikipedia, LusitanaVector: Algos - Praca własna, oparta o: Mittelschiff.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59624145

Znajdź na planie kościoła najważniejsze miejsca i je podpisz.

Co
zaśpiewamy?

Pieśni liturgiczne, kolędy
– Sto lat, sto lat… – Ola weszła do kuchni,
nucąc coś pod nosem.
– Ktoś ma urodziny? – zapytał zaskoczony
Piotrek. – O czymś zapomniałem?
– No coś ty?! – odparła oburzona Ola. – Nie
pamiętasz? Po prostu ćwiczę przed urodzinami Pana Jezusa. Skoro mamy już listę gości,
zaproszenia i zaplanowane prezenty, musimy
poćwiczyć piosenki urodzinowe… Happy Birthday… – zaczęła ponownie podśpiewywać.
– Nie sądzisz chyba, że będziesz Panu Jezusowi śpiewać takie rzeczy. Pan Jezus nie lubi
takich imprezowych piosenek.…
– Mamo, Piotrek uważa, że Panu Jezusowi
nie podoba się, jak śpiewam! – poskarżyła się
Ola.
– Tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że Pan Jezus woli chyba takie spokojniejsze
pieśni, takie, jakie śpiewa się w kościele. Przy
organach.

– Nie kłóćcie się już! – uspokoiła dzieciaki mama. – Każde z was ma rację. To prawda,
Piotrusiu, że raczej Panu Jezusowi nie zaśpiewamy Sto lat, bo przecież Pan Jezus żyje wiecznie. Trudno byłoby Mu życzyć stu lat… Takie
życzenia byłyby po prostu bez sensu. Nieprawdą jest jednak to, że Jezus nie lubi wesołych
piosenek, szczególnie takich śpiewanych przez
dzieci. Poprzez śpiew wyrażamy wobec Pana
Boga wdzięczność i miłość, uwielbiamy Go. To
dla Niego na pewno bardzo miłe, że tak o Nim
pamiętamy. Podobno kto śpiewa, dwa razy się
modli!
– To co zaśpiewamy Panu Jezusowi na urodziny? Jakieś nudne pieśni kościelne? One wcale nie są wesołe…
– Rzeczywiście, na liturgii nie śpiewamy przypadkowych piosenek, lecz pieśni liturgiczne.
Są one na pewno spokojniejsze niż to, czego
słuchacie w domu na co dzień, ale nie można
powiedzieć, że są nudne lub że nie są wesołe, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia.
Przecież to bardzo radosne święto, więc pieśni

na Boże Narodzenie niosą wiele radości. Opowiadają nam o tym, że Bóg stał się człowiekiem
i że nas zbawił.
– Czy ty mówisz o kolędach? – upewniła się
Ola.
– Ależ oczywiście! W czasie Bożego Narodzenia towarzyszą nam kolędy. Nauczmy się
ich jak najwięcej, by móc uroczyście i radośnie
świętować urodziny Pana Jezusa.

✏

Zmalujmy coś!

Przygotujmy wyjątkowy kolędownik i nauczmy się jak największej liczby kolęd, byśmy mogli podczas bożonarodzeniowej liturgii – w kościele i w domu przy świątecznym stole – jak najpiękniej wychwalać Boga, który zszedł na ziemię w postaci małego dziecka.
Potrzebne nam będą
- zeszyt w linię lub w kratkę
- kolorowe kartony a4 lub większe
- sznurki, guziki, kolorowe papiery, włóczki, flamastry
- dobry klej i nożyczki

składamy kartkę na pół,
tak by powstała okładka
kolędownika

rysujemy kształt choinki
lub inny

dekorujemy choinkę
guzikami, naklejkami
i innymi ozdobami

przymocowujemy klejem okładkę do zeszytu
i wpisujemy do niego
najpiękniejsze polskie
kolędy

pokrywamy linie klejem

przyklejamy do konturów sznurek

Oto nasze kolędowniki! A jak wyglądają wasze?

