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  DZIECIĘCA AKADEMIA 

  CYWILIZACJI MIŁOŚCI 
 

NUMER 3  
Grudzień 2020 

 

Wielkimi krokami idzie… 

 

Zima 
Zima 
Zima...  

  Mikołaj 
 

 
 

Boże 
Narodzenie

co w grudniowym numerze? 
ADWENT - 29 listopada-24 grudnia 

MIKOŁAJKI  - 6 grudnia 
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – 8 grudnia 

WIGILIA  - 24 grudnia 
BOŻE NARODZENIE - 25 grudnia 

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA MĘCZENNIKA - 26 grudnia 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI i JÓZEFA – 27 grudnia 

SYLWESTER - 31 grudnia 
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CO TO JEST ADWENT? 
 

Adwent pochodzi od łacińskiego słowa 
adventus i oznacza przyjście. To bogaty w 
zwyczaje i symbolikę, czterotygodniowy 
okres radosnego oczekiwania i  duchowego 
przygotowania się na przyjście Jezusa 
Chrystusa.  
W 2020 roku adwent rozpoczyna się 29 listopada i trwa do  
24 grudnia - Wigilii Bożego Narodzenia. 

 

Zwyczaje i Symbole adwentowe 
 

Roraty: Msza święta sprawowana 

zwykle bardzo wcześnie rano ku czci 
Najświętszej Maryi Panny, na początku 
której w kościele panuje ciemność 
oświetlana jedynie blaskiem 
lampionów adwentowych. Światła w 
kościele zapalają się wraz z pieśnią 
„Chwała na wysokości Bogu”. Uczestnictwo dzieci w roratach jest bardzo 
powszechne i wiąże się podejmowaniem przez nie dobrych uczynków. 
Swoje postanowienia dzieci zapisują na karteczkach, które następnie 
składają na ołtarzu, co oznacza ich wolę przemiany i przygotowania na 

przyjście Chrystusa. 
 

Wieniec adwentowy: 
wykonany z gałązek choinki,  w 
którego okręgu umieszcza się cztery 
świece symbolizujące cztery niedziele 
adwentu. 
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Kolor fioletowy: szaty liturgiczne w czasie 

adwentu mają kolor fioletowy, symbolizujący 
zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie 
dokonane przez wcielenie Chrystusa. Wyjątek 
stanowi III Niedziela Adwentu tzw. Niedziela 

Radości kiedy szaty liturgiczne są w kolorze różowym, wyrażającym 
przewagę światła i tym samym bliskość Bożego Narodzenia. 

 

Lampiony adwentowe: świece 

przynoszone na roraty, przypominają  
o konieczności czynienia dobra, tak by 
nasze uczynki rozjaśniały mroki duszy  
i wskazywały Chrystusowi drogę do 
naszego serca. 

 

Roratka – Świeca Maryjna: wysoka 

biała świeca, umieszczana wewnątrz wieńca 
adwentowego lub na ołtarzu, zapalana w czasie 
mszy roratniej. Symbolizuje Maryję, która w 
czasie adwentu niesie w swym łonie prawdziwą 
światłość – Chrystusa.  
 
 

Zagadki adwentowe – uzupełnij puste pola odpowiedziami 
Bardzo wcześnie rano maszerują chwaty prosto 
do kościoła na…  
Kolorowym blaskiem świeci, do kościoła 
wiedzie dzieci… 
Adwentowym światłem mruga: jedna świeczka, 
świeczka druga… Kiedy czwarta się zapali to 
będziemy świętowali… 
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czyli Imieniny Świętego Mikoł aja 

Mikołajki obchodzimy co roku 6 grudnia, to dzień 
imienin Świętego Mikołaja, który obdarowuje 
dzieci prezentami.  
 
Zwyczaj wręczania prezentów 6 grudnia 

jest związany ze Świętym Mikołajem, biskupem Miry, który 
będąc bardzo zamożnym człowiekiem, rozdał cały swój majątek 
biednym, ubogim i potrzebującym. Mając tak dobre serce stał 
się pierwowzorem postaci przynoszącej prezenty.   

 
Tradycja pokazuje także, iż w zależności od regionu 
dzieci znajdują podarunki pod poduszką, w butach 
lub specjalnych skarpetach zwieszonych nad 
kominkiem. W szkołach i przedszkolach w dniu 

Mikołajek dzieci  wymieniają się prezentami z koleżankami 
 i kolegami, których wcześniej wylosowali. 

Ciekawostka 
Czy wiesz, że w różnych regionach Polski na Świętego Mikołaja mówi się 
także Gwiazdor lub Dziadek Mróz. A jak jest u Ciebie? 
 
 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO 

POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY – Mamusi Pana Jezusa 

Maryję nazywamy Niepokalaną, ponieważ jest 
uwolniona od skutków grzechu 
pierworodnego. To ona urodziła Pana Jezusa i 
powiedziała: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według słowa twego” kiedy archanioł Gabriel oznajmij jej, że 
Bóg wybrał ją na matkę Jezusa.  Jej TAK zmieniło losy świata, zaś 
uroczystość ku czci Maryi co roku obchodzimy 8 grudnia. 
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WIGILIA  

BOŻEGO 

NARODZENIA 
 
Wigilię obchodzimy 24 grudnia. 
To dzień poprzedzający Boże 
Narodzenie, kończący okres 
Adwentu. Wigilia oznacza 
czuwanie i radosne oczekiwanie na narodziny Pana Jezusa.  
 

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIGILIJNE 

 

Wieczerza: W tym dniu najważniejszy czas 

rozpoczyna się wieczorem, gdy na niebie 
pojawi się już pierwsza gwiazdka, wówczas 
cała rodzina zasiada do uroczystej kolacji tzw. 
wieczerzy wigilijnej.  
 

Choinka: Piękną oprawą Wigilii jest ubrana przez dzieci i 

rodziców choinka, której czubek ozdobiony jest gwiazdą, 
będącą symbolem tej która wskazywała drogę do Betlejem, 
trzem mędrcom ze Wschodu. 
 

Stół Wigilijny: jest nakryty białym obrusem, pod który wkłada się sianko, 

żeby przypominało to, na którym leżał zawinięty w pieluszki malutki Pan 
Jezus. Na stole powinno się znajdować 
dwanaście potraw. Jak myślicie, dlaczego? 
Dania są bardzo różne: zupa grzybowa, 
barszcz czerwony, pierogi z grzybami, 
karp. W każdym razie w ogóle nie je się 
mięsa. 
A w twoim domu jakie dania wigilijne leżą 
na stole? Czy pomagasz mamusi w 
przygotowaniach?  
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Wolne nakrycie: W tym dniu bardzo ważne by 

rodzina była razem, by świętować razem z babcią, 
dziadkiem, ciocią, wujkiem i kuzynami. Szczególną 

uwagą należy otoczyć osoby samotne 
i zaprosić je na wspólne świętowanie. 
Jeśli nikogo takiego nie znamy, tradycja nakazuje by na stole 
wigilijnym zostawić jeden pusty talerz oraz puste krzesło. To 
właśnie dla tego, kto jest samotny i nie ma gdzie spędzić Świąt. 

 

Czytanie Ewangelii i dzielenie się opłatkiem: 

Wigilia zaczyna się od przeczytania z Biblii fragmentu 
o narodzinach Pana Jezusa. Zanim wszyscy siądą za 
stołem, dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia. 

Bardzo ważne jest to, żeby się na siebie nie 
gniewać. Wigilia to dzień przebaczenia. Więc 
przy okazji dzielenia się opłatkiem koniecznie 
trzeba się z wszystkimi pogodzić, nawet jeśli to 
bardzo trudne.  
 

Prezenty: Po Wigilii rozpoczyna się czas 

szczególnie uwielbiany przez dzieci, czyli 
rozpakowywanie prezentów od Mikołaja, 
które najczęściej czekają pod choinką.  
 

Kolędy: Po wieczerzy wszyscy śpiewają 

kolędy. To specjalne bożonarodzeniowe 
piosenki, w których jest opisane wszystko, 
co się wydarzyło w tamtą niezwykłą noc - 
żłóbek, Maria, mały Jezus, radośni 
pastuszkowie i zwierzęta. 
 

Pasterka: to uroczysta msza święta odprawiana najczęściej o północy z 

24 na 25 grudnia, którą rozpoczynamy świętowanie Bożego Narodzenia. 
Jest ona symbolem oczekiwania i modlitwy pasterzy, którzy przybyli do 
stajenki w Betlejem. 
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BOŻE NARODZENIE 

I DZIEŃ ŚWIĄT  
To piękne i wyjątkowe święto 

obchodzimy co roku 25 grudnia. 

Tego dnia idziemy do kościoła by 

pokłonić się Jezusowi. Zanieśmy 

Maluśkiemu nasze czyste serca. 

 
Przeczytaj historię narodzin Jezusa i uzupełnij luki odpowiednimi wyrazami (odpowiedzi na str.8 ) 
 

Dzieciątko Jezus urodziło się w ubogiej stajence w mieście 

1. ……………….…. . Była cicha noc. 2. ………......…., Jego mamusia, 

owinęła Dzieciątko w pieluszki i położyła na mięciutkim 3. ………..…......…, 

a prowadzeni przez światło anioła 4. ………..……..….. jako pierwsi przyszli 

zobaczyć Syna Bożego. Na powitanie Jezusa Chrystusa przybyli też trzej 

mędrcy: 5. …………..………., Melchior i Baltazar, prowadzeni przez 

6. ………………...… betlejemską, która zajaśniała na niebie, gdy Pan Jezus 

przyszedł na świat. Królowie przynieśli ze sobą cenne dary: mirrę, kadzidło 

i 7. ……………….... . Wszyscy dziękowali Bogu za ten cud! 

 

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA MĘCZENNIKA 

II DZIEŃ ŚWIĄT - 26 grudnia obchodzimy w kościele 

wspomnienie św. Szepana, który był pierwszym męczennikiem. Męczennik 
to ten, króremu się dokucza. Pamiętajmy by nie sprawiać innym przykrości 
swoim zachowaniem. 
 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY  

JEZUSA, MARYI i JÓZEFA  
Święto obchodzone w pierwszą niedzielę po Bożym 
Narodzeniu. W tym roku wypada 27 grudnia. To 
wyjątkwa uroczystość, ponieważ tego dnia czcimy 
Świętą Rodzinę czyli Jezusa, Maryję i Józefa. W ten 
sposób kosciół uczy nas jaka miłość powinna panować 
w naszych własnych rodzinach.  
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To czas podsumowań i refleksji nad 
tym czego doświadczyliśmy w danym 
roku, czego się nauczyliśmy i czy 
byliśmy dobrzy. Zwykle obchodzimy go 
bawiąc się i tańcząc, tak by w radości i 
otoczeniu tych których lubimy 
przywitać nowy kolejny rok w naszym życiu. 

Czas zapiąć już wszytko na ostatni 

guzik ,bo to już koniec roku!!! 

 
REBUSY czyli  POMYŚL, ROZWIĄŻ HASŁO,  

ZDOBĄDŹ NAGRODĘ!!!!! 

 DŁY   + IA 

HASŁO…………………………………………………………………………………….. 
 

   U  + IN            PCIE 

HASŁO…………………………………………………………………………………….. 

 

+ BET   KO     KA   +E A 

 

HASŁO…………………………………………………………………………………….. 

 
ODGADNIĘTE HASŁA WRAZ Z PRACĄ PLASTYCZNĄ NA TEN TEMAT 
WYŚLIJ NA ADRES email PARAFII LUB DOSTARCZ DO ZAKRYSTII DO 

30.12.2020 R. Rozstrzygnięcie konkursu 07.01.2021 r. 
 

Odpowiedzi do strony 3: 1. Roraty, 2. Lampion adwentowy, 3. Boże Narodzenie 
Odpowiedzi do strony 7: 1. Betlejem, 2. Maryja, 3. Sianku, 4. Pasterze, 5. Kacper,  

              6. Gwiazdę, 7. Złoto 


