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1. Przebieg Spotkania (prosimy opisać w kilkunastu zwięzłych punktach) 
 
 



 
1. Powitanie i wspólna modlitwa 
2. Przedstawienie tematyki spotkania 
3. Dyskusja nad tematem konspektu: „Celebracja świąt w rodzinie” 
4. Dyskusja nad tematem synodalnym 
5. Wolne wnioski 
6. Modlitwa i błogosławieństwo końcowe 

 
 

2. Streszczenie wniosków z części I Spotkania (Część formacyjna na którą 
przygotowany  jest konspekt) 
 

„Celebracja świąt w rodzinie” 
 
 Jak jest? 
 
- Jakie święta celebrujemy? 
 
Święta przeżywane w każdej rodzinie to przede wszystkim Boże Narodzenie i Święta 
Wielkanocne. Święta wynikające z okresu liturgicznego np. okres adwentu, Objawienie 
Pańskie, Ofiarowanie Pańskie, Środa Popielcowa, Boże Ciało, odwiedziny 
duszpasterskie, uroczystości parafialne nie zawsze są celebrowane w rodzinach a tylko 
w parafii. 
 
- W jaki sposób je celebrujemy? 
 
W Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy rodziny w większości starają się aby ten 
czas spędzać wspólnie, zachowując tradycje religijne i rodzinne. Niestety coraz częściej 
daje się zauważyć szczególnie w młodych rodzinach elementy zeświecczenia świąt, 
nastawienie na konsumpcję, brak poczucia jedności rodzinnej (wiele rodzin rozbitych). 
Wiele symboli świątecznych często pojmowane jest jako puste gesty, ponieważ nie jest 
znane ich znaczenie. 
 
- Co utrudnia, przeszkadza w celebrowaniu świąt w rodzinie? 
 
W religijnym przeżywaniu świąt w rodzinie przeszkadzają m. in. świeckie tradycje 
przejęte z innych krajów (np. Halloween), komercjalizacja świąt, zbyt wczesne akcenty 
świąteczne w sklepach, skupianie się na sprawach praktycznych (zakupy, porządki, 
jedzenie) zamiast na aspektach religijnych, zbyt duża obecność mediów (telewizor, 
komputer, smartfon), brak obecności niektórych członków rodziny związany z 
wyjazdami zagranicznymi, moda na wyjazdy świąteczne na urlopy, brak porozumienia 
w rodzinach, brak wspólnej modlitwy rodzinnej 
 
 



Jak powinno być? 
 
Święta powinny być przeżywane w rodzinach ze świadomością, że to wydarzenie 
religijne stało się okazją do wzajemnego spotkania i radości. Rodzice powinni zadbać o 
wyjaśnienie symboli związanych z danym świętem (np. łamanie się opłatkiem, 
święcenie pokarmów, itp.). Spotkania przy stole świątecznym powinny rozpoczynać się 
od wspólnej modlitwy rodzinnej prowadzonej przez ojca rodziny. Powinna panować 
atmosfera wzajemnej miłości, życzliwości, dobroci. 
 
Co zrobić, żeby było dobrze? 
 
- W jaki konkretny sposób celebrować poszczególne święta? 
 
Ważnym elementem pomocnym w odpowiedniej celebracji świąt jest odpowiednie 
przygotowanie duchowe do przeżywania danego święta. Na święta Bożego Narodzenia 
przygotowujemy się podczas adwentu przez uczestnictwo w roratach, spowiedź św. 
Przygotowaniem do świąt Zmartwychwstania jest przeżywanie Wielkiego Postu a 
później Triduum Paschalnego, rekolekcje i spowiedź św.  
W przeżywaniu ważne jest także zachowywanie tradycji i zwyczajów związanych z 
danym świętem czy okresem liturgicznym, oczywiście znając znaczenie 
poszczególnych symboli czy zwyczajów (np. posypanie głowy popiołem w środę 
popielcową). 
W celebrowaniu świąt parafialnych dobrze jest także korzystać z dorobku tradycji i 
kultury lokalnych (np. stroje regionalne podczas procesji) i dbanie o uroczysty charakter 
liturgii oraz odpowiedni wystrój kościoła i domów. 
 
 
 

3. Streszczenie wniosków z części II (Dyskusja na tematy synodalne)  
 

1. Jak odnowić pragnienie religijnego świętowania najważniejszych wydarzeń w 
roku liturgicznym? 
 

a/  Biskup / Instytucje diecezjalne 
 

1. Listy pasterskie ukazujące wartość świąt 
2. Materiały zawierające informacje na temat zwyczajów świątecznych i 

celebracji świąt 
3. Wykorzystanie mediów (radia, prasy) do ukazywania tradycji świątecznych 

różnych regionów diecezji 
 
 
 
 



b/ Parafia: 
 
     b1/ Duszpasterze: 
 
           1. Ukazywanie wartości świąt przeżywanych w rodzinie 
           2. Tłumaczenie znaczenia symboliki różnych znaków i gestów (np. lampiony na  
               roratach, poświęcenie gromnic, święcenie pokarmów itp.) 
           3. Dbanie o odpowiedni wystrój kościoła stosownie do danego święta czy okresu 
               liturgicznego 
           4. Uroczysta celebracja liturgii świątecznej 
 
     b2/ Świeccy: 
 
           1. Sięganie do dawnych tradycji celebrowania świąt 
           2. Zaangażowanie się w przygotowanie odpowiedniego wystroju kościoła na  
               konkretne święto (szopka, grób Pana Jezusa, ołtarze na Boże Ciało) 
           3. Przekazywanie tradycji młodemu pokoleniu 
 
c/ Rodzina: 
 
           1. Przekazywanie młodemu pokoleniu dobrych tradycji rodzinnych 
           2. Wspólny udział całych rodzin w uroczystościach z okazji świąt 
           3. Nie uleganie świeckim modom i komercjalizacji świąt 
           4. Pogodzenie się rodzin przed świętami. 
 
 
 
2/ Czy trzeba, a jeżeli tak, to co nowego można wprowadzić w celebracji świąt 
      w rodzinie? 
 
a/ Biskup / Instytucje diecezjalne 
 

1. Ujednolicenie pory świętowania Wigilii Paschalnej (procesji rezurekcyjnej) 
2. Ustalenie dnia odpustu parafialnego jeśli przypada w dzień powszedni 

 
 
b/ Parafia 
 
     b1/ Duszpasterze: 
 
            1. Zachęcać do odpowiedniego przygotowania duchowego (rekolekcje,  
                spowiedź) 
            2. Zachęcać do brania udziału w okazjach o charakterze liturgicznym 
               (adoracja całodobowa Najświętszego Sakramentu, odmawiane Nowenny 



             Pompejańskiej) 
            3. Odpusty parafialne celebrować w niedzielę 
            4. Odwiedziny chorych w domach 
 
 
      b2/ Świeccy: 
 

1. Zachęcać do większego udziału w odpustach 
2. Wprowadzać więcej akcentów regionalnych na procesjach Bożego Ciała 

i na odpustach parafialnych 
3. Dbać o obecność kapłana przy umierających i sakrament namaszczenia 

 
 
  c/ Rodzina 
 

1. Dbać więcej o religijne przeżywanie świąt zamiast skupiać się tylko na 
aspektach świeckich 

2. Wprowadzać elementy religijne w tradycji (np. szopka pod choinką) 
3. Wspólne uczestniczenie w rekolekcjach internetowych 
4. Udział całych rodzin w uroczystościach parafialnych 
5. Przy spotkaniach rodzinnych z okazji świąt unikać kłótni, pretensji 

dbać o dobrą atmosferę 
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