
Ś RO D A W T O R E K C Z WA RT E K P I ĄT E K S O B O TA 

Pozdrowienia 
świąteczne 

Zarezerwuj 
miejsce 

Jezus wyciągał dłoń 
do ludzi wokół siebie. 
Przywitaj się dzisiaj 
z kimś ci nieznanym. 

Podziel się radością 
wynikającą z narodzin 

Chrystusa. Zaproś 
przyjaciela lub członka 
rodziny do wspólnego 

udziału w  Nabożeństwie 
Bożonarodzeniowym 

w niedzielę, 19 grudnia. 
Odwiedź stronę 

ŚwiećŚwiatu.org, by znaleźć 
kaplicę w swojej okolicy. 
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Troska o zdrowie

Dziel się 
światłem 

Wyraź miłość komuś, kto 
troszczył się o ciebie lub 
członka twojej rodziny 

w mijającym roku.

Podobnie jak Jezus, 
możesz nauczać 
poprzez historie. 

Podziel się w mediach 
społecznościowych 
inspirującą historią 

z twojego życia, która 
mogłaby pomóc komuś 

z twoich znajomych. 
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Magiczne 
wspomnienie 

Czas razem 

Znajdź zdjęcie 
przywodzące na myśl 

szczególne wspomnienie 
związane ze Świętami 

Bożego Narodzenia, które 
dzieliłeś z przyjacielem 
lub członkiem rodziny. 
Podziel się nim z bliską 

osobą, a także informacją, 
dlaczego ta osoba jest dla 

ciebie ważna. 

Te święta spędź 
w otoczeniu bliskich. 

Zaproś członków 
rodziny — tylu, ilu 

możesz — aby wirtualnie 
spędzić wolny czas. 
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Post jako dar 
ulgi 

Historia 
z Ewangelii 
Łukasza 2 

Obejdź się bez jednego 
lub dwóch posiłków 

i podaruj ich równowartość 
organizacji charytatywnej, 

która dożywia ludzi 
potrzebujących. Dowiedz 

się więcej na temat 
błogosławieństw postu 
— poproś o spotkanie 

z misjonarzami na stronie 
ŚwiećŚwiatu.org. 

Przypomnij sobie prawdziwy 
powód świętowania, czytając 

kilka wersetów z historii 
bożonarodzeniowej zawartej 
w Ewangelii Łukasza 2 w Biblii. 

Odwiedź stronę 
ŚwiećŚwiatu.org,

 aby wysłuchać przesłania 
bożonarodzeniowego 
wygłoszonego przez 

misjonarzy. 
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Niech twoja 
miłość jaśnieje Bądź hojny

Świecąca 
gwiazdka Dar modlitwy 

Jezus wyrażał miłość 
do innych ludzi. 

Powiedz co najmniej 
trzem osobom po trzy 

rzeczy, które w nich 
uwielbiasz. Następnie 
oznacz je w mediach 
społecznościowych 

i zachęć do zrobienia 
tego samego. 

Jezus był hojny. My też 
możemy. Odwiedź lokalną 
jadłodzielnię albo podaruj 

swój czas lub pieniądze 
organizacji charytatywnej, 
która czyni dobro w twoim 
rejonie. Udostępnij link do 
zbiórki, aby inni również 
mogli wpłacać pieniądze. 

Zawieś na swojej choince 
gwiazdkę z imieniem 

osoby, która była światłem 
w twoim życiu tego roku. 
Zrób zdjęcie tej gwiazdki 
i zamieść je w mediach 

społecznościowych wraz 
z przesłaniem o tym, jaki 
wpływ na ciebie miała ta 

osoba. 

Dzisiaj uklęknij i zaofiaruj 
Bogu modlitwę. Postaw 
sobie za cel modlenie 

się każdego dnia w tym 
tygodniu. Potrzebujesz 
pomocy na początku? 

Możesz dowiedzieć 
się więcej o tym, jak 

się modlić, na stronie 
abyprzyszlidochrystusa.org 

[Zbliżanie się do Boga]. 
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Pełna uwaga 

Dary od Boga 

Jezus kochał ludzi na tyle, 
że poświęcał im Swoją 
pełną uwagę. Dzisiaj 

postanów, że odłożysz 
telefon, kiedykolwiek ktoś 
będzie z tobą rozmawiał. 

Możesz wyrażać 
wdzięczność tak jak 

Jezus. Pomyśl o darach, 
które dał ci Bóg, i zapisz 

je. Podziel się swoją 
wdzięcznością z innymi. 
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Dar mędrca 

Świąteczne 
obiady 

Czy jest jakiś mądry 
mężczyzna lub kobieta, 
którzy pobłogosławili 
twoje życie? Okaż im 

swoją miłość i uznanie. 

Tak jak Jezus, możesz 
karmić głodnych. 

Przywieź jedzenie komuś, 
komu mogłoby się ono 
przydać, lub przygotuj 

paczkę z darami dla 
lokalnego banku 

żywności lub jadłodzielni. 
Poproś o pomoc 

przyjaciela. 
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Rozświetl 
rodzinne drzewo

Podwójna 
przyjemność 

Upamiętnij tych, którzy byli 
przed tobą. Poświęć nieco 
czas , aby dowiedzieć się 
czegoś na temat jednego 

z twoich przodków. Zadzwoń 
do jednego z dziadków lub 
wypróbuj jedno z narzędzi 
do badania historii rodziny, 

takie jak FamilySearch.org/pl/, 
a następnie podziel się tym, co 
znalazłeś, ze swoimi krewnymi.

Zamień jeden dobry 
uczynek w dwa. 

Przygotuj dwa talerze 
smakołyków. Jeden 

podaruj przyjacielowi, 
a drugi komuś, kogo on 

wskaże. 
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Dzieciątko 
Chrystus 

Tajemniczy 
pasterz 

Narodziny Jezusa są 
darem miłości dla 

każdego z nas. Spotkaj 
się z przyjaciółmi lub 

rodziną i obejrzyjcie film 
Dzieciątko Chrystus na 

stronie ŚwiećŚwiatu.org 
(lub podziel się linkiem 

w Internecie). 

Kto jest w twoim życiu 
pasterzem, kochającym 

przewodnikiem 
prowadzącym cię przez 
życie? Wyraź uznanie tej 

osobie publicznie lub 
prywatnie. 

3

17

Czas na kulturę 

Okaż miłość 
mamie i tacie 

Jezus miał niezwykły 
sposób sprawiania, że 

inni ludzie czuli się 
zauważani. Znajdź 

koncert, sztukę lub inne 
wydarzenie w twojej 

okolicy, związane 
z Bożym Narodzeniem, 

i zaproś kogoś, by 
poszedł z tobą. 

Bądź jak Jezus i wyraź 
swoją miłość do rodziców 
(lub opiekunów w swoim 

życiu). Zadzwoń, 
odwiedź lub zamieść 

post o nich w mediach 
społecznościowych. 
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Kochaj swojego 
bliźniego 

Pieśni, którymi 
warto się 
podzielić 

Jezus nauczał nas, czym 
naprawdę jest miłość 

bliźniego. Porozmawiaj 
z sąsiadem, którego nie 

znasz zbyt dobrze. 

Odczuj moc świętej 
muzyki — czy to 

śpiewając z bliskimi, 
kolędując dla 
sąsiadów czy 

występując w mediach 
społecznościowych 

ze swoim ulubionym 
hymnem. 
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Przepis na radość 

Jezus jest 
światłością świata 

Jezus nawiązywał 
relacje z bliźnimi 

podczas wspólnych 
posiłków. Dowiedz 
się, jak z przepisu 

przygotować potrawę 
świąteczną z konkretnej 
części świata. Następnie 
poczęstuj tym posiłkiem 

przyjaciół lub rodzinę. 

Podziel się fragmentem, 
który według ciebie 
podkreśla powód 

świętowania Bożego 
Narodzenia. Potrzebujesz 
podpowiedzi? Sprawdź te 
wersety w Biblii: Ew. Jana 
3:16; Dzieje Apostolskie 

4:10–12. 
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N I E D Z I E L A P O N I E D Z I A Ł E K 

Świeć w 2022 roku 
Nadal dziel się miłością Jezusa Chrystusa. Niech zaproszenie #ŚwiećŚwiatu stanie się postanowieniem 

noworocznym na każdy dzień. Nie obawiaj się ujawnić tego celu na portalach społecznościowych. 
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W . te Święta Bożego 
Narodzenia naśladuj 

przykład Jezusa Chrystusa, 
sprawiając, że ktoś poczuje 
się zauważony, uwzględniony 
i otoczony opieką. Nie ma 
znaczenia, czy jest to członek 
rodziny, znajomy, sąsiad czy 
ktoś, kogo nigdy wcześniej 
nie widziałeś — razem 
możemy podjąć wyzwanie 
#ŚwiećŚwiatu z miłością.


