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Lekcja 10

dwunastego grudnia 2020 roku

1. Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko. 
2. Polskie tradycje Święta Bożego Narodzenia.
3.  - ły, -li końcówki czasowników  



Tradycje świąteczne:
- kolacja wigilijna, stół z białym obrusem
- Opłatki wigilijne
- przystrojenie domu
- ryba, barszcz z uszkami, śledź, pierogi, 

racuchy
- choinka, gałązki świerkowe
- sianko
- życzenia



W wyznaniu wiary mówimy: 

„On to dla nas, ludzi, i dla naszego 
zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą 
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi 

Dziewicy”.



“W tym dniu (dniu Bożego Narodzenia) dokonała się rzecz 
rewelacyjna. Przyszedł do nas Bóg, aby nas zbliżyć do siebie. Od 
tej chwili, od tego dnia słowo „człowiek” brzmi dumnie. I mamy 

prawo być dumni, bo od tej pory wiemy już na pewno, że Bóg 
stworzył człowieka nie po to, aby mieć miliardy niewolników, ale 

po to, aby tym szczęściem, którym jest On sam, podzielić się z 
nami. Bóg przyszedł, aby nas nauczyć, co to znaczy być 

człowiekiem. Pokazał nam swoim ludzkim życiem, jak 
powinno wyglądać nasze życie. Ukazał nam cel naszego 
życia, nadał mu sens. Od tej pory już nikt nie powinien mieć 
wątpliwości, czy warto być człowiekiem, czy warto żyć i po 

co. Skoro Bóg z własnego wyboru stał się człowiekiem, to od tej 
pory bycie człowiekiem naprawdę zobowiązuje!”   /Tygodnik “Niedziela”/



Wielka tajemnica

Narodzony w betlejemskiej stajni Jezus staje się bliski 
każdemu z nas. Nikt nie czuje się wykluczony ze spotkania z 

Nim. Każdy może przyjść, oddać pokłon i złożyć dar. 
Właśnie po to Jezus rodzi się w stajni. Wyjątkowość tego 

tekstu wynika z głębi relacji, którą jest spotkanie człowieka z 
Bogiem.

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego 
Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. 

Jednak tę łaskę każdy 
z nas musi osobiście przyjąć.


