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WSTĘP

Uroczystość Bożego Narodzenia przeżywamy 
jako pamiątkę pierwszego przyjścia Pana Jezusa 
na świat w betlejemskim żłobie. Bóg dzięki Ma-
ryi stał się Człowiekiem podobnym do nas we 
wszystkim oprócz grzechu. Jego narodzenie ogło-
sili aniołowie. Do Nowonarodzonego przybyli 
ubodzy pasterze oraz mędrcy ze Wschodu. Każdy 
z nich złożył małemu Jezusowi jakiś dar serca. 

To zaproszenie jest skierowane również do 
nas. Tak jak 2000 lat temu w Betlejem, Pan Jezus 
ma narodzić się także i dziś: w naszych sercach, 
w naszych rodzinach i w naszych domach. Za-
prasza nas, byśmy wyszli na spotkanie z  Nim, 
mając otwarte i kochające serca dla bliźnich; by-
śmy wraz z aniołami i pasterzami wyśpiewali Mu 
słowa najpiękniejszych kolęd. Tą radością mamy 
się dzielić w gronie rodziny, najbliższych i przy-
jaciół. Ale mamy również powierzyć Dzieciątku 
Jezus troski, kłopoty i  trudności nasze, a  także 
naszych bliskich. 

Niech pomocą w otwarciu naszych serc i oczu 
na tajemnicę Bożego Narodzenia będzie ten nie-
wielki Elementarz, dzięki któremu lepiej zrozu-
miemy poszczególne znaki i symbole. 
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ŚWIĘTA WAŻNE  
DLA WIARY

Boże Narodzenie to nie tylko wspomnie-
nie sprzed 2000 lat. To również prawdziwe 
uczestnictwo – dzięki liturgii Kościoła – w tych 
wydarzeniach. Taką możliwość dają nam sakra-
menty święte. Spowiedź dopełnia nasze adwen-
towe przygotowanie do świąt, a Komunia Święta 
wprowadza do groty naszych serc żywe Dzie-
ciątko Jezus. Duchowe przygotowanie odpowia-
da także duchowemu charakterowi świąt. 

Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć 
się nam z  dwoma kolorami: zielonym i  czer-
wonym. To w  tych barwach najczęściej przy-
gotowywane są ozdoby świąteczne. Zieleń jest 
symbolem nadziei i  wierności, natomiast czer-
wień to symbol krwi Chrystusa. 


