
Święta Bożego Narodzenia 
poprzedza okres roku 

liturgicznego nazywany 
ADWENTEM, z łac. oczekiwanie. 



Na poprzednim spotkaniu 
ogólnym mówiliśmy sobie o 
roku liturgicznym, którego 

początek liczymy właśnie od 
Adwentu (przełom 
listopada/grudnia). 



Według norm roku liturgicznego obchód 
wspomnienia Narodzenia Pańskiego 

rozpoczynamy I Nieszporami (Brewiarzowa 
Modlitwa Kościoła) w Wigilię Bożego 

Narodzenia a kończymy Niedzielą Chrztu 
Pańskiego. 



Według tradycji Boże 
Narodznie jest to zaraz po 
Świętach Wielkanocnych 

najstarsze Święto, datowane 
na około IV wiek naszej ery. 

Pierwsi chrześcijanie nie 
obchodzili świąt narodzin, ale 

wspominali dzień śmierci. 
Obchód dnia narodzin uważali 

za zwyczaj pogański. Śmierć 
była dniem narodzin dla 

nieba, stąd czczono 
męczenników, osoby święte 
właśnie w dniu ich śmierci. 



Stąd i w odniesieniu do Jezusa, nie ważny był Dzień 
Jego Narodzin, ale Dni Męki, Śmierci i 

Zmartwychwstania, a więc PASCHY – PRZEJŚCIA DO 
NIEBA. 





25 grudnia, skąd data? 
Z tradycji pogańskich cesarz Aureliusz w 275 roku n.e. 

wprowadził nowe święto pod nazwą: „Narodziny 
niezwyciężonego Boga Słońca”. Wprowadził to pogańskie 

święto, bo chciał aby w tym dniu oddawano mu cześć. W tym 
dniu następuje przesilenie słoneczne i zaczyna przybywać 

dnia. Słońce jest symbolem światłości, dnia, zwycięstwa nad 
ciemnością, nad nocą. Od wieków według pogańskiej religii 

trwa walka dobra ze złem, światłości z ciemnością i dlatego 25 
grudnia uważany jest za zwycięstwo Boga Słońca – następuje 

przesilenie. 



W IV w. chrześcijanie  przejęli Ten 
Dzień, podając właściwą Teologię. 
Wówczas 25 grudnia rozpoczęto 

obchodzić Święta Bożego 
Narodzenia. Dla chrześcijan tym 

Bogiem Słońca jest Jezus 
Chrystus, jedyna Światłość świata. 



Nastąpiło przejęcie daty 25 
grudzień, jak zresztą wiele 

zwyczajów świata rzymskiego i 
greckiego przejęło 

chrześcijaństwo, asymilując wiele 
obrzędów religii pogańskiej jak i 

żydowskiej. 



Cała teologia św. Jana mówi o 
Jezusie jako Światłości. „Światłość 

przyszła na świat, lecz ludzie 
bardziej umiłowali ciemność”. 

Światłość, która pokonuje 
największą ciemność – grzech. 



Historia zbawienia rozpoczyna się już po grzechu pierworodnym pierwszych 
rodziców, Adama i Ewy, kiedy Bóg wypędzając ludzi z raju zapowiada przyjście 

Jezusa jako Zbawiciela świata.  
Przyjście Syna Bożego, Mesjasza Zbawiciela wszystkich ludzi zapowiadali również 

prorocy Starego Testamentu. Najbardziej znanym jest prorok Izajasz.  
Boże Narodzenie to przyjście zapowiadanego Mesjasza, który rodzi się w 

Betlejem, w małej stajence, w żłobie, aby uwolnić ludzi spod panowania grzechu, 
śmierci i szatana. Spod panowania ciemności. 

Rodzicami Pana Jezusa są Maryja oraz Józef, cieśla z Nazaretu. Pan Jezus miał 
również dziadków Joachima i Annę, rodziców Matki Bożej oraz dziadka Jakuba, 

ojca Józefa. Pan Jezus miał również ciocię Elżbietę i wujka Zachariasza, miał 
również kuzyna Jana, którego znamy jako wielkiego św. Jana Chrzciciela.  

W noc z 24 na 25 grudnia świętujemy Narodziny Pana Jezusa szczególną Mszą 
św. zwaną Pasterką, od pasterzy którzy w czasie, kiedy Jezus się narodził, przybyli 

do żłóbka, aby oddać pokłon Dzieciątku.  

 



Ważne słowo w Liturgii Świąt 
Bożego Narodzenia: DZISIAJ – 

TEKSTY Ojca św. Leona Wielkiego  
„Dzisiaj Narodził się nam 

Zbawiciel”. 



Świętujemy wydarzenie 
WCIELENIA – TAJEMNICY 

ZBAWCZEJ 
ZBAWIENIE  (CAŁY ROK 

LITURGICZNY)=WCIELENIE 
(OBCHÓD BOŻEGO 

NARODZENIA)+ODKUPIENIE 
(OBCHÓD ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH) 



Wieczerza Wigilijna, jej przebieg: 
 
  

1)  pierwsza gwiazdka (gwiazda za którą podążali Mędrcy ze 
Wschodu, aby oddać pokłon Jezusowi)  

 
2) przygotowanie 12 potraw, jedno wolne nakrycie dla 

przybysza, stawiamy  świeczkę, sianko pod obrus  
  

3) dziecko zapala święcę, tata, bądź mama prowadzi krótki 
pacierz, odczytanie Ewangelii o Narodzeniu Jezusa Łk 2 

 
4) dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń  

 
5) odśpiewanie kolędy: np. Bóg się rodzi...;  Cicha noc...; 

Przybieżeli do Betlejem...; Mędrcy świata...; Dzisiaj w 
Betlejem...; Gdy się Chrystus rodzi...; Gdy śliczna Panna…  

 
6) wieczerza  

 
7) Choinka Bożonarodzeniowa (prezenty)  

Śpiewanie kolęd 
  

8) Pasterka – Msza św. o północy, w naszej parafii godz. 
22.00 albo 24.00.  

 

 


