
 
I tydzień adwentu

Przygotujmy 
Panu Jezusowi 

urodziny! 

Po raz kolejny zapraszamy całe rodziny do przed-
świątecznej zabawy z Wydawnictwem eSPe. Tym ra-
zem wspólnie przygotujemy przyjęcie urodzinowe 
dla Pana Jezusa – takie, które sprawiłoby mu praw-
dziwą radość. 

Co musimy zorganizować? Kogo zaprosić na ta-
kie przyjęcie? Jakie prezenty ucieszyłyby Jezusa? Jak 
przygotować nasze serca i domy na tę ważną uroczy-
stość? Na te wszystkie pytania odpowiedź pomogą 
nam znaleźć dociekliwi Ola i Piotrek. Razem z nimi 
dowiemy się, na czym polega prawdziwe chrześcijań-
skie świętowanie. 

Zorganizujmy wspólnie takie Boże Narodzenie,  
w którym to Jezus będzie najważniejszy!



 

Drodzy Rodzice!

Nieraz słyszymy, że święta są tylko dla dzieci, 
bo my dorośli traktujemy je już tylko jako wy-
magające zadanie do wykonania. Tymczasem 
chrześcijańskie świętowanie to czas nie tylko 
dla ciała, ale i dla ducha. To czas, by odpocząć  
i nabrać nowych duchowych sił. Zróbmy 
wszystko, by uratować w sobie radość Bożego 
Narodzenia i móc przekazać ją dzieciom. 

Podczas czterech tygodni tegorocznego ad-
wentu wraz z dziećmi:

- poznamy znaczenie słowa liturgia i naj-
ważniejsze pojęcia z nią związane, a przede 
wszystkim uświadomimy sobie, po co liturgia 
jest nam w ogóle potrzebna;

- poznamy historię liturgii i dowiemy się, 
skąd wzięły się najważniejsze symbole litur-
giczne i co przez nie wyrażamy;

- zastanowimy się, z kim Pan Jezus chciałby 
spędzić swoje urodziny i jakich darów od nas 
oczekuje;

- w rachunku sumienia i sakramencie spo-
wiedzi wspólnie posprzątamy nasze ser-
ca oraz nasze domy, by urodzinowe przy-
jęcie Jezusa mogło odbyć się w godnym  
i pięknym otoczeniu;

- spróbujemy zorganizować domową liturgię 
świąt Bożego Narodzenia, korzystając z Pisma 
Świętego, tekstów liturgicznych i najpiękniej-
szych polskich kolęd; 

- przygotujemy przepiękne i pełne chrze-
ścijańskiej symboliki dekoracje oraz potrawy 
świąteczne;

- rozwiążemy mnóstwo zagadek, krzyżówek 
i łamigłówek, które pomogą nam w przygoto-
waniu Duchowej Instrukcji Obchodów Bożego 
Narodzenia;

- codziennie przeczytamy premierową, 
zabawną opowiastkę z życia Oli i Piotrka.

W przygotowaniach towarzyszyć nam będzie 
ks. Sebastian Kosecki, autor książek „Rok litur-
giczny dla dzieci” oraz wyróżnionej Feniksem 
„Odkryj świat Biblii”.

Dla najwytrwalszych uczestników naszych uro-
dzinowych przygotowań przygotowaliśmy wspa-
niałe nagrody.

Projekt tworzy Magdalena Kędzierska-Za-
porowska – absolwentka edytorstwa na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, od kilkunastu lat 
współpracująca z największymi polskimi wydaw-
nictwami. Autorka cyklu wywiadów „To my wy-
chowamy Kościół" oraz  wywiadu z o. dr. hab. 
Andrzejem Jastrzębskim „Po pierwsze poma-
gać. O burzliwym związku psychologii i wiary",  
a także  książek dla dzieci „Baśka Murmańska" 
oraz „Dwadzieścia tajemnic Maryi" i związanych  
z nimi projektów edukacyjnych. Przygotowa-
ła projekty „Rodzinne roraty z Wydawnictwem 
eSPe” oraz „Tydzień WielkiejMocy”. W adwento-
wych przygotowaniach pomagają jej córki Basia  
i Agnieszka.

Czego potrzebujemy?

- komputera, laptopa, tabletu lub telefonu - ja-
kiegokolwiek urządzenia, na którym można wy-
świetlić teksty oraz zadania

- drukarki, by móc wydrukować zadania (choć 
nie jest konieczna!)

- wolnej chwili i dużo uważności

Karty pracy wraz z tekstami do czyta-
nia co niedzielę pojawiać się będą na stronie  

www.boskieksiazki.pl

Jesteście gotowi?



 
Harmonogram 

1. Niedziela Adwentu

Pobożne świętowanie 

Poniedziałek: kalendarz rodzinny  
i kalendarz liturgiczny

Wtorek: Czym jest liturgia, po co nam 
liturgia?

Środa: Czy zawsze świętowano tak samo, 
a więc czy i liturgia była taka sama?

Czwartek: Czy wszyscy świętują tak 
samo? Co jest wspólne, a co się różni 
(inkulturacja, różne obrządki 
i denominacje)

Piątek: Świętowanie tylko w kościele czy 
też także w domu?

2. Niedziela Adwentu

Skąd wiemy, jakich urodzin pragnie Pan 
Jezus? O liturgii słowa

Poniedziałek: kiedy organizujemy 
obchody (kwestia ustalenia daty Bożego 
Narodzenia) 

Wtorek: kogo zapraszamy? (przypowieść 
o uczcie, na którą pan domu zaprasza 
ubogich Łk 14, 12-24)

Środa: Co damy Panu Jezusowi  
w prezencie? (o uczynkach miłosierdzia, 
Mt 25, 31-45)

Czwartek: Gdzie można urządzić przyjęcie 
(opowieść o tym, że dwunastoletni Jezus 
chciał przebywać w świątyni, Łk 2, 41-49)

Piątek: co zaśpiewamy Panu Jezusowi? 
Kolędy; źródła tekstów i pieśni 
liturgicznych (liturgia godzin, książeczki 
do nabożeństwa)

3. Niedziela Adwentu

Wielkie porządki

Poniedziałek: Czym jest rachunek 
sumienia  
i sakrament pokuty

Wtorek: Duchowy porządek  
Nasze relacje z Bogiem

Środa: Sprzątamy nasz kącik zabaw – 
grzechy w relacjach z rówieśnikami  
i rodzeństwem

Czwartek: Porządek w rodzinie – grzechy 
przeciwko rodzicom, dziadkom

Piątek: miejsca, o których zapominamy – 
grzechy zaniechania dobra

4. Niedziela Adwentu

Ostatnie przygotowania. Co jest  
w świętach najważniejsze?

Poniedziałek: świeca – symbol obecności 
Chrystusa

Wtorek: choinka i inne ozdoby – co 
symbolizują i skąd się wzięły?

Środa: szopka – historia św. Franciszka  
z Asyżu, zachęta do zbudowania własnej 
szopki

Czwartek: Pokarm dla duszy, bo liturgia to 
także uczta

Piątek: wybór czytania z Pisma Świętego  
i przygotowanie wspólnej modlitwy 


