Świeć

GRUDZIEŃ 2019

NIEDZIELA

Czasem łatwo przeoczyć prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia, gdy cieszymy się pięknymi dekoracjami i
wspólnymi spotkaniami przy stole. A Boże Narodzenie jest przecież uczczeniem Jezusa Chrystusa. Korzystaj z tego
kalendarza, by pamiętać, dlaczego naprawdę świętujemy. Jeśli opuścisz jeden dzień — nie martw się! Służ, kiedy
możesz i komu możesz. #ŚwiećŚwiatu przez cały rok — każdy dzień to okazja, by stać się nieco bardziej podobnym
do Jezusa.

światu

01
Zaproś kogoś
na nabożeństwo
Bożonarodzeniowe w tym
miesiącu.

KAŻDEMU Z OSOBNA

PONIEDZIAŁEK
02
Pomyśl o kimś, kto
jest przykładem służby
na wzór Chrystusa.
Wyróżnij przykład tej
osoby na portalach
społecznościowych.

09
Daj ogrzewacze do rąk
osobie, która w ciągu dnia
przebywa na zewnątrz.

16
Dowiedz się więcej o
swoich przodkach i
podziel się ich historią.
Potrzebujesz pomocy?
Odwiedź stronę
FamilySearch.org

23
Pomyśl o sąsiedzie,
którego nie znasz
zbyt dobrze. Wręcz
mu przygotowane
osobiście smakołyki lub
przemyślany podarunek.

WTOREK
03
Oddaj dzisiaj krew. Twoja
bezinteresowna służba
może uratować czyjeś
życie.

10
Kibicuj komuś! Zaplanuj,
że weźmiesz udział w
jakimś wydarzeniu (może
to być uroczystość,
wydarzenie sportowe,
kulturalne itp.), aby
okazać wsparcie komuś,
kogo znasz.

17
Złóż sobie dzisiaj
obietnicę, że będziesz
pozytywnie nastawiony
do życia. Z uśmiechem
przywitaj każdego, kogo
dzisiaj spotkasz.

24
Wręcz członkowi rodziny
„listę spełnionych
życzeń”. Wypisz wszystkie
wspaniałe, znaczące
rzeczy, które ta osoba
zapewniła ci w życiu.
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ŚRODA
04
Kogo z kolegów, koleżanek
lub współpracowników
znasz najmniej? Zjedz
lunch z kimś nowym w
szkole lub w pracy.

11
Powiedz członkowi
rodziny, jak bardzo go
kochasz i doceniasz. Zrób
to teraz.

18
Pomyśl o kimś, względem
kogo żywisz ostatnio złe
uczucia. Spróbuj pomodlić
się za tę osobę.

25
Wesołych Świąt! Pomyśl
o wszystkim, czego
dokonał dla ciebie
Zbawiciel Jezus Chrystus
i podziel się wybranymi
kwestiami na portalach
społecznościowych.

CZWARTEK
05
Zmów modlitwę
wdzięczności za Osobę
Jezusa Chrystusa i Jego
miłosierdzie.

12
Poprzez pracę plastyczną,
pieśń, wiersz lub inną
formę ekspresji wyraź
swoje uczucia względem
Jezusa Chrystusa i podziel
się nimi z przyjacielem lub
bliską ci osobą.

19
Zaoferuj pomoc przy
codziennych sprawunkach
starszej osobie.

PIĄTEK
06

SOBOTA
07

Pomóż komuś na świecie
poprzez przekazanie
datku na rzecz znanej
organizacji charytatywnej.

13

Pomyśl o członkach swojej
rodziny. Zaproponuj, że
posprzątasz pokój lub
przysłużysz się im w inny
sposób.

14

Napisz anonimową
karteczkę z
podziękowaniami dla
twojego szefa, nauczyciela
lub przywódcy i opisz
mocne strony tej osoby.

20

Zaplanuj indywidualne
zajęcia z przyjacielem lub
z bliską ci osobą.

21

Przekaż dary rzeczowe
do lokalnego sklepu
z używaną odzieżą,
organizacji charytatywnej
lub na rzecz kogoś, kto
jest w potrzebie.

Pomyśl o znanym ci
samotnym rodzicu. Zaproś
do siebie jego dziecko/
dzieci, aby miał nieco
czasu na przygotowanie
do świąt lub na inne
sprawy.

26
Niech zaproszenie:
„Świeć światu każdemu
z osobna” stanie się
twoim postanowieniem
noworocznym.

Chcesz pobrać ten kalendarz i obejrzeć
filmy na Boże Narodzenie?
Odwiedź stronę ŚwiećŚwiatu.org

08
Podziel się fragmentem
z pisma świętego z
przyjacielem lub bliską
osobą, która może
potrzebować dzisiaj
wsparcia.

15
Kiedy dzisiaj otrzymasz
wiadomość SMS, powiedz
nadawcy, co w nim
doceniasz.

22
Poproś Boga, abyś był
dzisiaj odpowiedzią na
czyjąś modlitwę.

