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 W okresie Narodzenia Pańskiego jest wiele świąt 
i uroczystości o doniosłej teologicznej treści, które 
występują w krótkim okresie czasu: 2-3 tygodni 

 Dobre przeżycie tych obchodów może nas przybliżyć 
do Bożych tajemnic i pomóc w przemianie życia 

 Pomocą będzie udział w liturgii, rozważanie tekstów 
mszalnych, Ojców Kościoła i kontemplacja dzieł sztuki 
ilustrujących te tajemnice wiary 



 Jeden z 7 pierwszych diakonów 
ukamienowany około roku 36 
„Pełen łaski i Ducha Świętego” 

 Ofiara ze strony Boga wymaga 
odpowiedzi i ofiary ze strony 
człowieka 

 „Miłość, która Chrystusa 
przywiodła z nieba na ziemię, 
Szczepana powiodła z tej ziemi 
do nieba” (św. Fulgencjusz) 

 Dz 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22 

 



 Ef 5,21-6,4 (zasady życia rodzinnego) 

 „Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować 
życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii”(Paweł VI) 

 [gdyby nie było niedzieli obchodzilibyśmy święto św. 
Jana, Apostoła i Ewangelisty] 



 Kult od I w. jako flores 
martyrum 

 Wj 1,8-16.22; Mt 2,13-18 

 „Te niemowlęta, choć o tym 
nie wiedzą, umierają za 
Chrystusa, ich zaś rodzice 
opłakują śmierć męczenni-
ków, a one, nie umiejąc 
jeszcze mówić, świadczą 
o Zbawicielu”  

 (św. Kwodwultdeus, biskup) 



 Najstarsze święto maryjne, 
obchodzone w Oktawie 
Narodzenia Pańskiego 

 Rdz 3,15; Mi 5,1-2, Iz 7,14 

 Dogmat o Bożym macierzyństwie 
NMP – Efez, AD 431 

 Ant. na wejście: Witaj Święta 
Boża Rodzicielko, Ty wydałaś 
na świat Króla, który włada 
niebem i ziemią na wieki wieków. 
(Seduliusz) 



 Święto Epifanii  jest jednym 
z ważniejszych świąt 

 Upamiętnia pierwsze objawienie 
Jezusa 

 Stanowi wezwanie dla wszystkich 
ludzi do wiecznego zbawienia 

 Mędrcy reprezentują wielość ras, 
ludów i języków adorujących 
Boga i tworzących Kościół 

 Iz 60,1-6; Ef 3,2-6; Mt2,1-12 



 Jest to wydarzenie historyczne 
o wielkim znaczeniu: Chrystus 
uświęca wodę, rozpoczyna 
działalność, objawia się Trójca 
Przenajświętsza 

 Iz 42, 1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 
3,15-16.21-22 Rok „C” 

 „Chrystus jest w światłości, 
bądźmy wraz z Nim oświeceni; 
Chrystus zanurzony jest 
w wodzie, z Nim razem wstąpmy 
do niej, abyśmy wraz z Nim 
wzwyż wstąpili”.  

 (św. Grzegorz z Nazjanzu) 



Czytania mszalne:Czytania mszalne:  
  

1) Z czytelni Internetowej Liturgii Godzin:1) Z czytelni Internetowej Liturgii Godzin:  

 www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-01.php3 

 www.brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3 
    

2) Inne:2) Inne:  

 www.katolik.pl/biblia/czytania 

 www.opoka.org.pl/dzis/index.php 
  

3) Pismo Św.: 3) Pismo Św.:   

 biblia.deon.pl/ 
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