
 

Ostatnie  
przygotowania

IV tydzień adwentu

Pora zapiąć wszystko  
na ostatni guzik!

Czy jesteśmy gotowi na wielkie świętowanie?



 

Czy mamy  
świece?

Chrystus jest naszym światłem

– Czy wiecie, że przed nami ostatni tydzień 
przygotowań do urodzin Pana Jezusa? Goście 
zaproszeni, dom wysprzątany… – powiedziała 
mama do Oli i Piotrka.

– No właśnie! Ostatni tydzień, a tu właści-
wie nic niegotowe. To prawda, że porządnie 
wysprzątaliśmy nasze serca, ale nie mamy wie-
lu potrzebnych na przyjęcie rzeczy. Czy my na 
przykład pamiętaliśmy o świeczkach? – zapytał 
zaniepokojony Piotrek.

– Masz rację, Piotrusiu, że świeczki w naszym 
świętowaniu urodzin Pana Jezusa są bardzo 
ważne. Musimy koniecznie o nich pomyśleć, 
bo świeca w liturgii odgrywa bardzo ważną 
rolę – odparła spokojnie mama. 

– W liturgii, czyli w tym naszym pobożnym 
świętowaniu? – upewniła się Ola.

– Oczywiście, cieszę się, że to zapamiętałaś. 
W liturgii świeca ma szczególne znaczenie, bo 
symbolizuje nam Pana Jezusa.

– To głupie – stwierdziła tym razem zdziwiona 
Ola. – Co ma świeca do Pana Jezusa?

– Myślę, że wcale nie takie głupie. Pomyśl, 
córeczko, jak byś się czuła, gdyby nagle w na-
szym domu zgasło światło? Zróbmy taki ekspe-
ryment… – Mama podążyła do szafki z bezpiecz-
nikami i odłączyła prąd w całym mieszkaniu. – Co 
teraz czujesz?

– Mamo, natychmiast zapal mi światło! Strasz-
nie się boję tej ciemności! Zaraz się przewrócę – 
zaczęła płaczliwym głosem błagać Ola.

– Poczekaj, już na  to coś zaradzę. – Mama 
sięgnęła po świecę i zapałki. Gdy tylko pomiesz-
czenie rozświetlił blask płomienia, Ola przestała 
płakać. – Pomyśl, Olu, co by było, gdyby w na-
szym życiu zabrakło światła. Co by było, gdybym 
nie zostawiała tej małej lampki przy twoim łóżku, 
gdy zasypiasz... 

– Strasznie bym się bała – przyznała nieco już 
uspokojona Ola.



 
– A ja zapewne, przychodząc do ciebie po 

ciemku, nadepnęłabym na jakiś klocek i byłoby 
to bardzo bolesne… – dodała mama, śmiejąc 
się głośno.

– Czyli Pan Jezus to jest takie nasze światło, 
które sprawia, że jesteśmy bezpieczni w ciem-
nościach?

– Właśnie tak, córeczko! W naszym życiu 
często czegoś się boimy albo nie wiemy, jaką 
wybrać drogę. Dzieje się tak przeważnie wte-
dy, gdy grzech, smutek i cierpienie zaciemnia-
ją nam nasze serca. I w takich sytuacjach, gdy 
musimy funkcjonować bez światła, jakim jest 
Pan Jezus, trudno jest nam żyć. Wtedy łatwo 
się w życiu pogubić…

– Lub zranić klockiem – dodał rzeczowo Pio-
trek.

– W wypadku ciemności panującej w naszym 
sercu powiedziałabym, że moglibyśmy zranić 
nasze dusze. Ale ból byłby podobny jak po na-

depnięciu bosą stopą na klocek, a może nawet 
większy. Czy już wiecie, dlaczego świeca symbo-
lizuje nam Pana Jezusa?

– Tak, bo Jezus pomaga nam nie bać się ciem-
ności – odparł Piotrek. – Czy dlatego w kościele 
też zapalamy świece? Mamy paschał, świecę ro-
ratkę, w adwencie w każdą niedzielę zapalamy 
kolejną świecę na wieńcu…

– To prawda, synku. Świeca pełni w koście-
le bardzo ważną funkcję, bo przypomina nam  
o obecności Pana Jezusa wśród nas.  Wczoraj za-
paliliśmy już czwartą. To dla nas znak, że jesteśmy 
prawie na końcu adwentu i że naprawdę niewiele 
czasu zostało nam na ostatnie przygotowania. 

 ✏     Zmalujmy coś!

Przygotujmy własny świecznik na wigilijną świecę!

Potrzebne nam będą:

- słoik
- sól gruboziarnista
- duża świeca
- wstążki lub sznurki
- inne ozdoby do dekoracji słoja (naklejki, biała 

farbka, biała pasta do zębów)

Wykonanie:

W słoju stawiamy świeczkę i obsypujemy ją wo-
kół solą gruboziarnistą. Słój przewiązujemy wstążką  
i naklejamy na niego dekoracje (mogą to być naklejki 
gwiazdek) lub wykonujemy rysunki białą farbką albo 
pastą). W zapalaniu świecy pomagają nam oczywiście 
rodzice!



 
💡Już wiem!

Dopasujcie do ilustracji nazwy świec. Kiedy ich 
używamy?

paschał, roratka, gromnica, świece adwentowe, 
świeca chrzcielna, znicz



 

– Mamo, kiedy w końcu ubierzemy choinkę? 
W naszym centrum handlowym choinka stoi 
już od połowy listopada. Wszędzie są już cho-
inki, tylko nie u nas.

– Cierpliwości, Olu! Czy ty wieszasz balony  
i dekoracje półtora miesiąca przed urodzina-
mi? 

– No nie, to by było bez sensu. 
– Sama widzisz… Dzięki temu, że wieszamy je 

dopiero przed samym przyjęciem, wiemy, że to 
przyjęcie jest naprawdę blisko, a dzień twoich 
urodzin jest taki wyjątkowy.

–  Ale czy my naprawdę potrzebujemy tej 
choinki do świętowania urodzin Pana Jezusa? 
– zapytał zafrasowany Piotrek. 

–  Wiecie już, że w liturgii każda dekoracja  
i każdy gest ma jakieś znaczenie… – zaczęła 
wyjaśniać mama.

– To co symbolizuje choinka? – dopytał Piotrek. 
– Z tego, co wiem, w Betlejem nie rosną choinki…

– Rzeczywiście. Można tam znaleźć chociażby 
drzewa oliwne czy palmy… – mama przyznała ra-
cję Piotrkowi.

– To dlaczego my ubieramy choinkę? To nielo-
giczne! – skomentował Piotrek.

– No nie do końca takie nielogiczne… – odparła 
mama. – Choinka jako drzewo, które przez cały 
rok jest zielone, przypomina nam o tym, że my 
jako chrześcijanie też powinniśmy być zawsze 
pełni życia i radości, niezależnie od tego, czy wo-
kół nas jest pięknie i ciepło, czy też smutno, szaro 
i ponuro. Choć masz rację, że nie zawsze potrze-
bowano choinki do świętowania. Tak naprawdę 
choinki pojawiły się w naszych polskich domach 
nieco ponad sto lat temu, zresztą na począt-
ku nie wszystkim przypadły do gustu. Wcześniej 

Pora  
na dekoracje

Każda liturgia musi być piękna!



 
dekorowano domy gałązkami, które włożone 
do wody, puszczały zielone listki. Albo jemio-
łą, czyli krzewem, który porasta inne drzewa  
i również zachowuje zieleń zimą. Zawsze te 
zielone dekoracje miały ludziom przypominać, 
że Pan Jezus przynosi nam nowe życie, które 
może w nas zakwitnąć nawet wtedy, gdy wokół 
wszystko obumiera.

– Czyli potrzebujemy tej choinki do świę-
towania, czy nie? No i kiedy trzeba ją ubrać?  
A może trzeba raczej przynieść te gałązki… – 
zapytała zdezorientowana Ola.

– Pan Jezus będzie obchodzić swoje urodziny 
także wtedy, gdy nie będzie choinki. Ale skoro 
tak bardzo chcemy, by to Jego przyjęcie było 
uroczyste i piękne, że nie sądzę, by miał coś 
przeciwko temu, byśmy dla Niego taką piękną 
i kolorową choinkę ubrali. Pod warunkiem, że 
nie będzie to jedyny znak, że w naszym domu 
odbywają się urodziny Pana Jezusa. Ale tymi 
innymi znakami zajmiemy się jeszcze jutro!

W wielu kulturach drzewo, zwłasz-
cza iglaste, a więc przez cały rok zie-
lone,  jest uważane za symbol życia. 
Tradycja dekorowania choinek na-
rodziła się w Alzacji, gdzie drzewka  
dekorowano ozdobami z papieru i jabł-
kami, nawiązując do  drzewa, z którego 
owoc zerwała Ewa. Początkowo choinki 
były wieszane pod sufitem, czubkiem 
do dołu, wyłącznie w domach prote-
stanckich.

Nieco później, bo w XIX wieku cho-
inka pojawiła się w świątyniach katolic-
kich. 

W domach w Polsce rozpowszech-
niła się dopiero nieco ponad sto lat 
temu,  a do niektórych regionów kraju 
dotarła dopiero przed II wojną świato-
wą, zastępując tradycyjne ozdoby z ga-
łązek i jemioły.

Ubierano ją dopiero w dzień Wigilii.

💡Już wiem!

Zanim ubierzecie własną choinkę, zaprojektuj-
cie piękne ozdoby choinkowe na papierze!



 

Niezła szopka!

W stajence nie było reniferów!

– Mówiłaś wczoraj, że choinka nie może być 
jedynym znakiem, że obchodzimy urodziny 
Pana Jezusa. Co jeszcze powinniśmy przygoto-
wać? Świecę już mamy, choinka czeka na bal-
konie, by ją ubrać… Masz jakieś inne pomysły?

– Oczywiście! Stajenka betlejemska, inaczej 
zwana szopką… – odpowiedziała bez wahania 
mama.

– Co to za pomysł? Czy ktoś widział, żeby 
na urodziny budować jakieś szopy? – zapytał 
rozbawiony Piotrek.

– To nie jest jakaś tam zwykła szopka – od-
parła oburzona mama. – To również symbol. 
Wiecie, że Pan Jezus nie urodził się w pałacu, 
pośród bogactw. Przyszedł na świat w bardzo 
biednych okolicznościach, położono go w żło-
bie, a więc w miejscu, które normalnie służy do 

karmienia zwierząt. Ta stajenka w naszym domu 
ma nam przypominać o tym, że Pan Jezus wie, 
co to ludzka bieda i nieszczęście. I dlatego wśród 
jego najlepszych przyjaciół, jak pewnie pamięta-
cie, najwięcej jest ubogich, cierpiących, chorych, 
bezdomnych… 

– A gdzie postawimy tę stajenkę? Może na 
stole?

– Myślę, że najlepszym dla niej miejscem bę-
dzie to pod choinką. Tam zazwyczaj pojawiają 
się prezenty. Stajenka powinna zająć miejsce ja-
kiegoś prezentu, który w zamian przekażemy dla 
ubogich, bezdomnych, osób cierpiących. Dobrze 
by było, by ta nasza szopka była bardzo duża  
i zajęła sporo przestrzeni, którą możemy wypeł-
nić dobrem!



 

Czy wiecie, kto pierwszy zbudo-
wał bożonarodzeniową stajenkę?

24 grudnia 1223 roku św. Fran-
ciszek zorganizował pierwszą na 
świecie żywą szopkę bożonarodze-
niową. Przedstawiała ona wnętrze 
stajenki betlejemskiej w naturalnej 
welkości, wraz z osobami i żywy-
mi zwierzętami. Franciszek pragnął  
w ten sposób przybliżyć prostym lu-
dziom tajemnicę zbawienia – że Bóg 
urodził się pośród nich i dla nich. 
Grotę wypełniono sianem. Bracisz-
kowie złożyli na nim wyrzeźbioną 
w drzewie figurkę Jezusa, a obok 
niego ustawili żywego woła i osła. 
Święty Franciszek znany był ze swo-
jej miłości do zwierząt, stąd pewnie 
jego pomysł, by obok Pana Jezusa 
pojawiły się właśnie one.

💡Już wiem!

❓Jakich zwierząt 
nie mogło być  
w stajence?

Przekreśl te, których na pewno nie mogła 
spotkać Święta Rodzina.



 
 ✏     Zmalujmy coś!

Dziś wykonamy własną szopkę. Można ją zrobić z takich materiałów, jakie podpowiada wam wy-
obraźnia i które akurat macie w domu. Nasza propozycja jest taka!

Potrzebne nam będą:

- kawałek kartonu
- gałązki
- sianko ze sklepu zoologicznego
- sznurek szary, rafia naturalna
- brokat lub papierki po cukierkach
- klej na gorąco lub plastelina
- dobry klej (np. typu Magik)
- nożyczki, sekator do gałązek

z trzech większych gałązek zwią-
zujemy główną konstrukcję, boki 
usztywniamy w trzech miejscach 
cieńszymi gałązkami

całość montujemy na kawałku 
kartonu za pomocą kleju na 
gorąco lub plasteliny; 

do podłogi przyklejamy sianko za 
pomocą kleju Magik; Montujemy 
dach, związując wszystkie snopki  
na szczycie szopki sznurkiem

z rafii lub sznurka formujemy 
żłóbek

z kartonu wycinamy gwiazdę, 
ozdabiamy ją brokatem, błysz-
czącym papierem lub folią   
z cukierków



 

Pokarm dla 
duszy

Liturgia to uczta

– Świeczki są, dekoracje są, szopka też już 
stoi… Ale co z jedzeniem? Na przyjęciu nie 
może zabraknąć jedzenia! – wołał od rana 
zmartwiony Piotrek.

– Spokojnie, wszystko już gotowe. Pierogi  
i uszka w zamrażarce, barszcz nastawiony, ka-
pusta się smaży, karp już przygotowany… – od-
parła mama.

– Ale mnie chodzi o takie urodzinowe jedze-
nie! Jakiś tort? Widziałaś kiedyś urodziny z pie-
rogami zamiast tortu?

– Masz rację… Rzeczywiście, urodziny wy-
magają szczególnych potraw. Zastanawiam się 
tylko, czy akurat z tortu Pan Jezus się ucieszy 
najbardziej… – zastanawiała się mama.

– Każdy się cieszy z tortu – odparła z przeko-
naniem Ola. 

– Ale czy Pan Jezus też? Poczekajcie, mam 
pewien pomysł! Czy pamiętacie, skąd wiemy, 
jakich urodzin pragnie Pan Jezus? Jakich gości 
chce zaprosić? – zapytała mama.

– No właśnie, z Pisma Świętego! Tam na 
pewno jest napisane, co Pan Jezus chciałby po-
dać na swojej uczcie.

– Bardzo dobry trop, Olu. W Piśmie Świętym 
mamy taki jeden opis uczty, kiedy to Pan Jezus 
podzielił między uczniów chleb i wino…

– Zwykły chleb? – to nie brzmi zbyt urodzi-
nowo… – skomentował niezadowolony Piotrek.



 
– Taki to już jest Pan Jezus, że lubi rzeczy 

proste, takie, które dostępne są dla każdego 
człowieka. Chciałby przecież dotrzeć do serc 
wszystkich ludzi. Pewnie dlatego wybrał zwykły 
chleb, by zamienić go w swoje Ciało.

– Czy to oznacza, że na urodzinowym przyję-
ciu podamy chleb?

– Tak, ale będzie to wyjątkowy chleb. Pod-
czas urodzinowego przyjęcia w kościele wszy-
scy dorośli przystąpią do Komunii Świętej, by 
nakarmić się samym Panem Jezusem.

– A dzieci? Co my będziemy jeść na tym 
przyjęciu?

Przeczytaj: Mt 26,26

💡Już wiem!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Jodła lub świerk.
2. Bożonarodzeniowa msza o północy.
3. Długa ozdoba na choinkę.
4. Ryba, którą spożywamy podczas Wigilii.
5. Jako pierwsi przybyli do stajenki.
6. Stawiamy go na stole dla niespodziewanego gościa.
7. Wkładamy je pod obrus.

Od czego zaczynamy świąteczną kolację?

– My wszyscy w domu połamiemy się 
opłatkiem, a więc takim samym chlebem, 
który ksiądz na ołtarzu zamienia w Ciało 
Pana Jezusa. Na naszym domowym przy-
jęciu ten chleb pozostanie chlebem, ale 
przypomni nam o tym, że Jezusowi naj-
bardziej zależy na tym, byśmy się właśnie 
z miłością chlebem dzielili z innymi ludźmi, 
tak jak On dzieli się z nami swoim Ciałem 
podczas Eucharystii. 



 
 ✏     Zmalujmy coś!

Do naszej szopki musimy w koncu zaprosić Śwętą Rodzinę. Przygotujmy wspólnie figurki!

Potrzebne nam będą:

- szyszki
- żołędzie lub kulki z modeliny, kulki styropianowe, drewniane, z  masy solnej itd. 
- czarny marker
- skrawki materiałów
- klej na gorąco

Suszymy szyszki w piekarniku 
(poproście rodziców o pomoc!)

Na żołędziach lub kulkach z 
masy solnej albo modeliny rysu-
jemy buzie

Owijamy skrawkami materiału 
postać Józefa

Przyklejamy główki do szyszek

Przygotowujemy becik dla Pana 
Jezusa

Owijamy skrawkami materiału 
postać Maryi



 

Zapraszamy do stajenki Świętą 
Rodzinę lub inne postacie

Ustawiamy stajenkę w ważnym 
miejscu, możemy oświetlić ją 
sznurem lampek choinkowych 

🍿 Przygotujmy urodzinowe menu!

Podczas urodzinowego przyjęcia zapewne jecie tort lub jakieś przekąski. Czym zastąpicie je pod-
czas Wigilii w Waszym domu?

Potrzebne nam będą:

- kolorowe kartki
- farby, klej, kredki, plastelina 
- i co tylko wpadnie wam do głowy!
- coś do pisania, żeby uzupełnić menu dla gości wigilijnych

(młodsze dzieci, które nie potrafią jeszcze pisać,  mogą po-
trawy po prostu narysować)

Pamiętajcie, by przygotować tyle egzemplarzy,  
ile osób zasiądzie przy wigilijnym stole.



 

Świętujmy!

– Mamo, mamo! To już dziś! Już dziś wieczorem 
urodziny Pana Jezusa. Nie mogę się ich doczekać! 
Tak bardzo się do nich przygotowywaliśmy… – Ola 
z samego rana przybiegła do kuchni.

– I myślę, że całkiem nieźle nam to wyszło. Te-
raz musimy już tylko nakryć do stołu i pomyśleć, 
o czym my z tym Panem Jezusem przy urodzi-
nowym stole porozmawiamy… – odpowiedziała 
mama, stawiając na stole kubek z mlekiem dla Oli.

– Tylko nie o pogodzie! Rozmowy o pogodzie 
są strasznie nudne – dodał Piotrek, który również 
wszedł do kuchni.

– Ja bym tam chętnie powiedziała Panu Jezuso-
wi, żeby na święta spadł śnieg i żeby można było 
wyjść na sanki.

– A ja bym raczej Go poprosił, żeby w końcu 
skończyła się ta pandemia! – dodał Piotrek.

– Sami widzicie, że macie z Panem Jezu-
sem wiele ważnych tematów do obgadania. Ja  
z kolei poprosiłabym o zdrowie dla całej na-
szej rodziny, ale także o pokój na świecie oraz 
pokój w naszej rodzinie. Poprosiłabym Pana 
Jezusa, żeby pomagał nam być coraz lepszy-
mi dla naszych bliźnich, byśmy tak jak On po-
trafili zaprzyjaźnić się z ubogimi, nieszczęśli-
wymi, samotnymi, uchodźcami. I byśmy mieli 
odwagę wyjść im z pomocą. Może podpowie 
nam, jak to zrobić?



 
Przygotujmy zatem taką naszą rodzinną 

rozmowę z Panem Bogiem. Zacznijmy jednak 
od tego, żeby to Pan Jezus przemówił do nas 
w swoim Słowie, na które my odpowiemy mo-
dlitwą. Niech podczas tego przyjęcia Pan Je-
zus naprawdę ma możliwość powiedzenia nam 
tego, co tak bardzo chce nam przekazać. Wsłu-
chajmy się w Jego słowa i odpowiedzmy Mu  
w modlitwie.

Przygotujmy rodzinną modlitwę wiernych. Połączcie intencje z prośbami, któe wypisane są na 
następnej stronie

🙏  Wspólna modlitwa

Módlmy się o pokój na świecie
Módlmy się za papieża, biskupów  
i kapłanów

Módlmy się za samotnych i nieszczę-
śliwych

Módlmy się za chorych, szczególnie za 
tych, którzy przebywają teraz w szpitalu

Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki, 
ratowników medycznych i wszystkich 
tych, którzy pomagają chorym w tym 
trudnym czasie pandemii

Módlmy się za bezdomnych, ubogich 

Módlmy się za głodnych

Módlmy się za grzeszników

Módlmy się za uchodźców

Módlmy się za dzieci, szczególnie te, 
które jeszcze przebywają pod sercem 
swoich mam

Módlmy się za osoby starsze

Módlmy się  za zmarłych, szczególnie  
z naszej rodziny

Módlmy się za wszystkich tych, 
którzy nie poznali Chrystusa
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1. Aby każdy człowiek miał prawo żyć i rozwijać się bez lęku o swoje życie  i o swoją 
przyszłość

2. Aby Duch Święty dał im mądrość i siłę do skutecznego  prowadzenia ludzi ku 
Panu Jezusowi

3. Aby znaleźli się ludzie gotowi nieść im pocieszenie i wsparcie
4. Aby dobry Bóg odarował ich zdrowiem
5. Aby znaleźli się ludzie, którzy pomogą im w zaspokojeniu wszystkich ich potrzeb
6. Aby każdy człowiek miał szansę korzystać z pożywienia, które daje nam Pan Bóg
7. Abu każdy człowiek, który musi opuścić swój dom, znalazł gościnę w bezpiecz-

nym miejscu
8. Aby wszystkie otoczone miłością swoich rodziców mogły bezpiecznie przyjść na 

świat
9. Aby otrzymali niezbędną pomoc i cieszyły się szacunkiem młodych

10. Aby dobry Bóg, zaprosił ich na ucztę w niebie
11. Aby nie zabrakło ludzi, którzy zaniosą Dobrą Nowinę o zbawieniu do każdego 

człowieka, który pragnie nadziei
12. Aby Bóg obdarzył ich niezbędnymi siłami i wynagrodził im ich trud, a ludzie 

okazywali im wdzięczność i szacunek.

Dopasujcie prośby do intencji z poprzedniej 
strony. Dopiszcie własne i skorzystajcie z tej listy 
podczas wierzerzy wigilijnej.

Przeczytaj: Łk 2, 1-20

🙏  Rodzinna liturgia Słowa

Zanim zaczniemy modlitwę, posłuchajmy, co chce nam 
opowiedzieć najważniejsza osoba tego wieczoru, a więc Pan 
Jezus. Przygotujcie się do pięknego odczytania fragmentu 
Ewangelii!



 

Dziękujemy Wam wszystkim za wspólne przygotowywanie urodzin Pana Jezusa.   
Dzięki Wam to będzie naprawdę wspaniała uroczystość!

Mimo że to Pan Jezus obchodzi urodziny, życzenia kierujemy dziś do wszystkich tych, 
którzy tak jak my cieszą się z tego, że Bóg zstąpił na ziemię i stał się czlowiekiem.

Ucieszcie się z tego wielkiego daru obecności Chrystusa wśród nas – w naszych 
świątyniach pod postacią chleba i wina, a także w naszych domach, gdzie dwóch 
lub trzech gromadzi się w imię Jego. 

Przeżyjcie dobrze te wyjątkowe urodziny! 

Wszystkiego 
najlepszego!

Śledźcie naszą stronę internetową oraz profil  
na FB lub Instagramie

https://www.facebook.com/wydawnictwoespe

https://www.instagram.com/wydawnictwo.espe

Czekają tam na Was kolejne, nie tylko urodzinowe niespo-
dzianki!
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