
  

Adwentowy Kalendarz Małżeński 

  

 Adwentowy Kalendarz Małżeński, to narzędzie, które nie tylko pomoże Ci zbliżyć się do             

współmałżonka, ale także pomoże Ci przygotować swoje serce na przyjście Boga do Twojego życia. 

 Mając na uwadze różnice między kobietami a mężczyznami Adwentowy Kalendarz Małżeński został            

przygotowany w dwóch wersjach: dla żony i dla męża. Wierzymy (ale mamy również takie doświadczenia), że                

poprzez małe codzienne kroki buduje się udany związek. Niech zatem kroki miłości, które stawiamy przed               

Wami, prowadzą Was do rozwoju Waszego związku i osobistej relacji z Bogiem. 

  

  

Powodzenia! 

Dorota i Artur Lewtak 

  

  

  

  

  

  

  

  

Instrukcja: 

Adwentowy Kalendarz Małżeński jest przygotowany w wersji do samodzielnego druku. Na każdy dzień             

Adwentu przygotowane są zadania, które należy wykonać w danym dniu. 

  



 

Adwentowy Kalendarz Małżeński – dla żony 

29.11.2020 

Umiłowana! Bóg kocha Ciebie dzisiaj! Dla Boga jesteś drogocenną perłą. Bóg zachwyca się Tobą, w Jego                

oczach jesteś piękna. Cudownie Cię stworzył i nieustannie wpatruje się w Ciebie. Teraz spójrz na swojego                

męża – to dar od Boga dla Ciebie. Bóg stworzył go cudownie dla Ciebie: te oczy, jego uśmiech, jego dłoń. 

Zadanie na dziś: 

Zachwyć się dzisiaj mężem. Powiedz mu, co ci się w nim najbardziej podoba. Powiedz to z taką miłością, aby                   

mógł doświadczyć, że jest cudem od Boga dla Ciebie. Powodzenia! 

  

30.11.2020 

Bóg kocha Cię miłością stałą i bezwarunkową. On zna Twoje kobiece serce, wie co przeżywasz i jest przy                  

Tobie w codzienności. Bóg pragnie, abyś doświadczała Jego miłości, chce abyś wiedziała, jak bardzo ważna               

jesteś dla niego. Tego samego pragnie dla Twojego męża. Bóg w swojej miłości jest twórczy i Ty stań się taka. 

Zadanie na dziś: 

Wyślij e-maila, sms do męża. Napisz mu jak bardzo ważny jest dla Ciebie. Nie zostawiaj tego na później,                  

napisz teraz. Na pewno dasz radę! 

  

  

  

01.12.2020 

Oblubieniec zna swą oblubienicę. Bóg wie jaką doskonałą Cię stworzył. Bóg zna Twoje umiejętności i               

zdolności i docenia to, że nieustannie uczysz się nowych rzeczy. Czy doceniasz umiejętności swojego męża?               

Czy dostrzegasz jaki on jest? 

Zadanie na dziś: 

Dziś zapraszam Cię, abyś stworzyła listę zdolności, umiejętności swojego męża, a na koniec umieściła ją w                

widocznym miejscu (tak, aby Twój mąż mógł się z n ią zapoznać, np. na lodówce). Powodzenia! 

  



02.12.2020 

Nie wyrabiasz się w codzienności z obowiązkami? Jesteś zabiegana, na nic nie masz czasu? A może stałaś                 

się nerwowa i nie przyjemna dla męża w ostatnich dniach? Bóg wie, że jesteś słaba, że czasem bierzesz na                   

siebie zbyt dużo. Wie także, że nie możesz się wywiązać i czasem zawalasz. Jesteś grzesznikiem, jesteś                

słaba. Mimo to Bóg Cię kocha i nie odrzuca, tylko nadal pochyla się nad Tobą z miłością. Popatrz dziś tak na                     

swojego męża. Może są rzeczy, które zawala, ale on również jest słaby i grzeszny. 

Zadanie na dziś: 

Pomyśl przez chwilę, jak możesz dziś pochylić się z miłością nad swoim mężem? 

Może dobra wspólna kolacja, wspólny filmy, inny rodzaj relaksu przyniosą ukojenie. 

  

  

03.12.2020 

„Nie jestem doskonała”, „jestem za gruba”, „jestem za niska”, „znów zawaliłam”, „nie mam odpowiednich              

warunków” – Jaką listę Ty piszesz o sobie? W jakie kłamstwa uwierzyłaś? 

Czy zdarza Ci się samą siebie oskarżać, wytykać błędy? Czy zatrzymujesz się na nich? 

Bóg kocha Ciebie, nawet gdy Ty popełnisz błąd i nie przestaje Cię kochać. Daje kolejną szansę, bo chce, abyś                   

mimo słabości i grzechu szła dalej. 

Może zdarza Ci się oskarżać czy wypominać coś swojemu mężowi? Może jest coś co stało się mieczem                 

trafionym prosto w jego serce? 

Zadanie na dziś: 

Dziś zapraszam Cię do konkretnego kroku wiary: 

1. Pomódl się (proś Boga, aby dał Ci odwagę na rozmowę z mężem, proś Go o łaskę przebaczenia mężowi), 

2. Przebacz (poproś męża o rozmowę, poproś aby wysłuchał Cię do końca, przeproś i przebacz), 

3. Pojednaj się (zakończ pozytywnie rozmowę obiecując, że już nie chcesz i nie będziesz do tego wracać).                

Dotrzymaj słowa. Powodzenia! Wierzę, że dasz radę! 

  

  

 



 

04.12.2020 

Tak się starałaś i znowu nie wyszło, znów upadłaś. Znów pojawił się krzyk w czasie kłótni, znów ta cisza 

oddalająca Was od siebie. Święty Paweł powiedział: Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, 

którego nie chcę” (Rz 7,19). 

Zadanie na dziś: 

„Zło dobrem zwyciężaj” – więc czyń dobro. Zapytaj dziś męża: Mężu, czy jest coś dobrego, co mogę dla Ciebie 

dziś uczynić? 

 

05.12.2020 

Bóg kocha Ciebie, pomimo, że jesteś grzesznikiem. Z miłości do Ciebie, oddał to, co miał najcenniejsze –                 

oddał życie Swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jezus narodzi się właśnie dla Ciebie. On pomoże Ci nieść                

ciężar codzienności. Czy pomimo trudu, który pojawia się w relacji małżeńskiej, dalej walczysz, aby Wasze               

małżeństwo przetrwało? 

Zadanie na dziś: 

Pomyśl co jest trudem w Waszej relacji? Odkryj, co jest słabym ogniwem w Waszym związku? 

·         Jeśli nie ma rozmowy – porozmawiaj dziś z mężem 

·         Jeśli nie ma czułości – przytulaj dziś mocno swojego męża 

·         Jeśli nie ma ciepłych słów – umocnij swego męża dobrym słowem 

06.12.2020 

„Bo nikt nie ma większej miłości, od tej gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół” (J 15,13). Jezus umarł za                    

Ciebie, abyś Ty mogła żyć. On z miłości do Ciebie, podaje Ci rękę, abyś po upadku mogła wstać. Czy jesteś                    

wstanie „oddać życie za męża, aby on mógł żyć” ? 

Czy pomimo braku sił, podasz kolację z uśmiechem? Czy jesteś wstanie oddać swój czas przeznaczony na                 

książkę, serial, SPA, aby być przy mężu kiedy on tego potrzebuje? 

Zadanie na dziś: 

Zrezygnuj z tego co Ty dziś chcesz, na rzecz tego, co chce Twój mąż. Niech dzisiaj Twój mąż właśnie tak                    

doświadczy Twojej miłości. Powiedz mężowi, że dziś jesteś dla niego, niech sam zdecyduje co będziecie dziś                

razem robić. Odwagi! 



  

  

07.12.2020 

Jezus jest Zbawicielem. Zbawić oznacza ratować, odkupić, wykupić, wybawiać, uratować od czegoś złego. W              

codzienności czyha wiele niebezpieczeństw na Twoje małżeństwo, wiele sytuacji w których Twoje małżeństwo             

jest zagrożone. Jednak Jezus mocą swojej krwi wybawił Cię od złego. Ty przez Sakrament Małżeństwa masz                

moc czynić zbawienie skutecznym w Waszym życiu. 

Zadanie na dziś: 

Dziś pomódl się o jedność i miłość w Waszym małżeństwie. Módl się za męża, proś Pana aby mu błogosławił,                   

błogosław też sama męża, wypowiadaj nam nim słowa dobroci i miłości. Czyń znak krzyża na jego czole                 

każdego dnia. Dziś wieczorem zachęć męża do wspólnej modlitwy. 

  

  

08.12.2020 

Czy naprawdę wierzysz? 

Wiara to przyjęcie tego, co Bóg przygotował dla Ciebie. Wiara to decyzja, to wejście w Jego plan. Nie                  

wystarczy wierzyć, potrzeba to potwierdzać czynami, bo „wiara bez uczynków jest martwa” (Jk2, 17). Twój               

mąż to dar od Boga. On Ci był przeznaczony przed wiekami. To jego Bóg wybrał właśnie dla Ciebie. Czy                   

wierzysz w to? Czy wierzysz, że to najlepszy kandydat dla Ciebie? 

Zadanie na dziś: 

Dziś dziękuj Bogu za dar, który od Niego otrzymałaś. Dziękuj i uwielbiaj Boga w Jego planie na Twoje                  

małżeństwo. Dziękuj za każdą chwilę spędzoną z mężem. 

Podziękuj także mężowi, za każdą wspólną chwilę przeżytą razem. To dobry czas, aby sięgnąć po wspólne                

zdjęcia z przeszłości i powspominać. Do dzieła! 

09.12.2020 

„Wiara, dzięki której będziesz góry przenosić” … 

Z Bogiem możesz wszystko. Gdy ufasz Bogu, gdy przyjmujesz Jego plan na Wasze małżeństwo, to nie 

musisz się bać góry problemów czy trudności dnia codziennego. Bóg się rodzi w ciemności, po to, aby 

przynieść swoje światło, aby przynieść nadzieję. I może czasem ją tracisz, myślisz sobie – już nic się u nas w 

małżeństwie nie zmieni. To jednak ufaj do Końca Jezusowi. 



„Dla Boga nie ma rzeczy nie możliwych”. 

Zadanie na dziś: 

Pomódl się dzisiaj Aktami strzelistymi: 

Akt wiary 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, 

W Trójcy jedyny, prawdziwy. 

Wierzę, coś objawił Boże, 

Twe słowo mylić nie może. 

 

Akt nadziei 

Ufam Tobie, boś Ty wierny, 

Wszechmocny i miłosierny. 

Dasz mi grzechów odpuszczenie, 

Łaskę i wieczne zbawienie. 

 

Akt miłości 

Boże, choć Cię nie pojmuję, 

Jednak nad wszystko miłuję. 

Nad wszystko, co jest stworzone, 

Boś Ty dobro nieskończone! 

 

Akt żalu 

Ach, żałuję za me złości, 

Jedynie dla Twej miłości. 

Bądź miłościw mnie grzesznemu, 

dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 

 

 

 



  

10.12.2020 

„Nie lękaj się” – Bóg w Piśmie Świętym użył tego słowa 365 razy, tzn. na każdy dzień w roku. Bóg jest przy                      

Tobie, Ty jesteś w Jego rękach. Nie bój się tego co przyniesie dzień, nie trwóż się o Wasze relacje. Staraj się                     

raczej być blisko Boga, wsłuchiwać w Jego głos, w Jego prowadzenie. Gdy jesteś blisko Boga, to uczysz się                  

jak prawdziwie kochać, jak przebaczać, jak oddawać życie. Gdy jesteś blisko Boga to napełniasz się Jego                

obecnością, miłością, pokojem. Możesz być pewna, że mając to w sobie, zaniesiesz również to do swojego                

męża. Niosąc miłość, pokój, troskę mężowi nie musisz się lękaj niczego, bo Bóg jest z Wami. 

Zadanie na dziś: 

Dziś zapraszam Cię do lektury Pisma Świętego, aby napełniać się Bożą obecnością, aby napełnić swoje serce 

Bożymi darami. Powodzenia! 

  

  

11.12.2020 

Adwent to czas, w którym dokonywane są liczne zmiany. W większości pamiętamy o porządkach w domu na 

święta, o prezentach, pięknych strojach. W tym czasie warto również zadbać o uporządkowanie siebie 

wewnętrznie. Czy żyję tak, jakby chciał tego Bóg? Czy potrafię nawrócić się?. Nawrócenie to przemiana 

umysłu, to zmiana myślenia z ludzkiego na Boży. Jezus nas tego uczy. Bóg wszechmogący, a jednak rodzi się 

dla ludzi i żyje wśród nich, dzieląc z nimi codzienność. Bóg powierza się w Twoje ręce. Bezbronny, ale gotowy 

by kochać. Czy Ty jesteś gotowa, żeby przyjąć go do swojej codzienności. Czy dasz mu swój czas? Czy 

będziesz przy Nim i z Nim? Bóg zaprasza do tego, aby porzucić grzech, zaprasza abyś powróciła do Niego. 

Zadanie na dziś: 

Dziś idź na Adoracje i spotkaj się z Miłością, która kocha, przebacza i bierze w ramiona. 

  

  

  

 

12.12.2020 

Wczoraj mogłaś doświadczyć miłości, przebaczenia, przytulenia. Gdy sama doświadczasz tego, to łatwiej Ci 

przychodzą takie postawy względem innych. W relacji do współmałżonka również potrzebujemy nawrócenia, 



bo nie zawsze moje musi być „na wierzchu”, nie zawsze muszę mieć racje. Może sama świadomie bądź nie, 

niszczę mój związek? 

Zadanie na dziś: 

Sprawdź czy dane postawy pojawiają się u Ciebie, jeśli nie, to Adwent, to czas w którym warto pracować nad 

sobą: 

Bądź szczera – nie miej przed mężem tajemnic 

Bądź ufna – nie podejrzewaj. Pytaj jeśli Cię coś niepokoi … 

Nie obwiniaj – szukaj pozytywów 

Nie krytykuj – podnoś na duchu 

Nie wypominaj – dawaj szansę 

  

  

  

13.12.2020 

Nawrócenie to całkowite zwrócenie się do Boga. To pójście za tym, do czego On zaprasza. Bóg stworzył 

wspaniałą Ewę dla Adama. Adam zachwycił się Ewą. Bóg zachwyca się Tobą, ale czy Ty w codzienności nie 

zapominasz o sobie, o swoim ciele, o odpoczynku. Czy dbasz o to, aby Twój mąż zachwycał się Tobą nie tylko 

wyglądem, ale i Twoim wnętrzem. Czy starasz się, aby każdego dnia odkrywał w Tobie piękno? 

Zadanie na dziś: 

Spraw, aby Twój mąż zachwycił się dziś Tobą. Załóż sukienkę, zrób makijaż, odwiedź fryzjera. Zaskocz 

swojego męża, a gdy zapyta z jakiej to okazji, odpowiedz z uśmiechem: To dla Ciebie kochanie! 

 

14.12.2020 

Nie jesteś sama. Nie jesteś pozostawiona sama sobie. Jezus jest przy Tobie. Jezus panuje nad całym 

światem, nad światem zwierząt i roślin, nad przyrodą, nad ludźmi, nad Tobą, nad Twoimi sprawami. Gdy 

oddasz w Jego ręce swoje życie, możesz być pewna, że nic nie stracisz. Wyznać swoimi ustami, głośno, że 

Jezus jest Panem to odwaga. To oddanie prowadzenia w Jego ręce. Od tego momentu nic nie jest takie samo. 

Twoje życie staje się wyjątkowe, a wiesz dlaczego? Bo od tej pory masz pewność, że Jezus będzie działał w 

Twoim życiu. Będzie działał bo mu na to pozwoliłaś. On będzie prowadził Cię do życia w obfitości. 



Zadanie na dziś: 

Dziś podczas modlitwy wyznaj na głos, że Jezus jest Twoim Panem, że Jemu oddajesz swe życie. 

  

  

15.12.2020 

Wczoraj wyznałaś, że Jezus jest Twoim Panem. Dziś żyjesz już pod Jego prowadzeniem. Nie wystarczy raz 

wyznać, ważne, aby każdego dnia podejmować tę decyzje na nowo. Dzisiaj wyznaj, że Jezus jest Panem 

Twojego małżeństwa. To z nim stawaj się lepszą żoną. 

Zadanie na dziś: 

Zastanów się, która przestrzeń w małżeństwie jest słaba, która kuleje, przez którą doświadczacie konfliktów. 

To właśnie w to miejsce,  w sposób szczególny zaproś  Jezusa. Poniżej przykładowe przestrzenie w 

małżeństwie: 

·         Relacja między sobą 

·         Intymność, 

·          Finanse, 

·         Mieszkanie, 

·         Dzieci, 

·         Rodzice, 

  

16.12.2020 

Jezus jest moim Panem – czy tymi słowami rozpoczynasz każdy dzień? Czy tylko Ty oddałaś życie Jezusowi, 

czy także zatroszczyłaś się, aby zrobił to Twój mąż? Droga małżeńska to wspólna droga do nieba. Dlatego tak 

ważne jest, aby w tej drodze iść razem. Nie chodzi o to, aby iść szybciej niż współmałżonek, ale iść razem, 

małymi krokami, aby towarzyszyć sobie nawzajem. To gwarancja, że ani Ty ani Twój mąż nie ustaniecie, ani 

nie zawrócicie. 

Zadanie na dziś: 

Zaproś dziś męża do wspólnej modlitwy. Napiszcie ją razem.  Niech będzie to wyznanie, że Jezus jest Panem 

Waszego życia osobistego i małżeńskiego. Niech nowo powstała modlitwa, stanie się modlitwą do 

codziennego wspólnego odmawiania. 



  

 

17.12.2020 

„Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra …” (Rz 8,28). 

Kiedy odwzajemniasz miłość Boga, kiedy ufasz mu, kiedy porzucasz grzech i kierujesz swoje życie do Boga. 

Kiedy wyznajesz, że Jezus jest Panem, to On przychodzi w Twoje życie z łaską. Posyła swego Ducha 

Świętego, aby prowadził, aby oświecał drogę życia, abyś już nie błądziła i nie popełniała błędów. To Duch 

Święty rozpala Twoje serce do miłości Boga i męża. To Duch Święty dodaje sił i nadziei, kiedy ich brak. Duch 

Święty to dar od Boga dla Ciebie. Zawsze wtedy kiedy będziesz prosić o ten dar, możesz być pewna, że 

zostaniesz Nim obdarowana. 

Zadanie na dziś: 

Zatem nie lękaj się, tylko wołaj: Przyjdź Duchu Święty i ożyw mnie do życia w Bogu i z Bogiem. Przyjdź i 

stwórz moje serce na nowo. Przyjdź Duchu Święty i uczyń moje życie, życiem Boga. Przyjdź i naucz mnie 

prawdziwie kochać. Daj mi nowe oczy, abym zawsze patrzyła na mojego męża z miłością. Przyjdź Duchu 

Święty. 

  

18.12.2020 

Duch Święty jest Ożywicielem. Tak wiele przestrzeni w życiu małżeńskim jest obumarłych, nie przynoszących 

owocu. Jako żona jesteś zaproszona, powołana do tego, aby przynosić owoc. Owocem Twojej miłości może 

być miłość, pokój, pojednanie. 

Zadanie na dziś: 

Dziś proś Ducha Świętego o dobre owoce, które wniesiesz w małżeństwo. Proś Ducha Świętego o natchnienia 

jak służyć mężowi, jak go kochać i uszczęśliwiać. 

  

19.12.2020 

Duch Święty kieruje nas małżonków ku Bogu Ojcu. To On nadaje kierunek naszemu małżeństwu. Duch Święty 

obdarza małżonków swoimi darami, aby nie ustali na drodze do świętości, w drodze do nieba. Dary te to: 

mądrość, aby móc postrzegać rzeczywistość oczami Boga; rozum, aby móc wybierać dobro od zła, aby 

odróżniać co jest prawdą a co fałszem. Rada służy małżonkom, by wybierali wszystko to, co jest Bogu miłe. 

Męstwo, aby móc stawać się dla siebie świadkami Jezusa, by w trudach życiowych, wytrwać do końca. Dar 

wiedzy (umiejętności) pomaga małżonkom w poznaniu prawdy o Bogu i współmałżonku. Dar bojaźni Bożej to 

dar miłości do Boga, który objawia się lękiem, aby nie odejść od Pana, aby nie zerwać z Nim relacji. Ten dar 



wzbudza także odpowiedzialność za siebie i innych.  Dar pobożności to przyjmowanie Boga jako Ojca. To 

przyjęcie postawy synowskiej, okazywanie szacunku względem Boga, ale także innych Jego dzieci. To 

wrażliwość i łagodność względem drugiego. 

Zadanie na dziś: 

Którego z powyższych darów Ducha Świętego brakuje dziś Tobie, a jakiego brakuje Twojemu mężowi Dziś 

ponownie zaproś męża do wspólnej modlitwy. Wyznajcie, że Jezus jest Waszym Panem i proście Go o Ducha 

Świętego oraz o Jego dary. Módlcie się za siebie nawzajem, wypraszając dla siebie potrzebne łaski. 

Powodzenia! 

  

  

20.12.2020 

Duch Święty jest tym, który scala, łączy. To On prowadzi do miłości i jedności z braćmi i siostrami. My jako 

mąż i żona tworzymy mały domowy kościół, czyli miejsce w którym powinna się rodzić i rozwijać wiara. 

Jednak, żebyśmy nie byli jak samotna dryfująca łódka, Duch Święty prowadzi nas do „wielkiego statku” – do 

Kościoła. To tam stajemy się jednym ciałem z Chrystusem. To tam z braćmi i siostrami tworzymy Kościół 

Święty. Kościół – wspólnota to miejsce dla Ciebie i Twojego męża. To miejsce, w którym jesteśmy karmieni, 

aby rozwijać się w wierze. To we wspólnocie porzucam egoizm i uczę się jak być na równi ze wszystkimi. 

  

Zadanie na dziś: 

Pomyśl: Jaka jest dziś moja wiara, martwa czy żywa? Czy mój domowy kościół przybliża mnie do Jezusa? A 

może potrzebuję wejść w szeregi mniejszej wspólnoty w Kościele? A może jestem już we wspólnocie, ale nie 

jestem za to Bogu wdzięczny? 

  

21.12.2020 

„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J13,35) 

Wspólnota to miejsce, w którym Ty i Twój mąż możecie doświadczać miłości. To miejsce, gdzie Ty i Twój mąż 

nauczycie się kochać. To we wspólnocie odkrywamy prawdziwych siebie, bo to miejsce, gdzie zdejmujemy 

swoje przybrane maski. To we wspólnocie uczymy się akceptować i przyjmować innych słabych grzeszników. 

To we wspólnocie uczymy się przebaczać. 

Zadanie na dziś: 



Dziś zapraszam Cię do „wyjścia” do osoby z którą jest Ci trudno, która Cię denerwuje, z którą nie masz 

dobrych relacji (Ty wiesz o kogo chodzi). Napisz dziś SMS, e-maila, zadzwoń do niej i zatroszcz się o nią. 

Zapytaj czy czegoś nie potrzebuje. Pochyl się nad nią  dziś z miłością, tak jak sam Jezus pochyliłby się nad 

Tobą. 

  

  

22.12.2020 

Wspólnota to dar dla Twojego małżeństwa. Twoje małżeństwo jest darem dla innych małżeństw. Będąc razem 

możecie się nawzajem ubogacać. Wspólnota jest dla Boga, a członkowie trwają w Bogu. Bóg pragnie mówić 

do Ciebie także przez innych ludzi, przez inne małżeństwa. To we wspólnocie dzielimy się radościami i 

smutkami. To w niej możemy otrzymać wsparcie. We wspólnocie uczymy się pięknych relacji, służby. To tu 

porzucamy, to co my chcemy, aby służyć i nieść nadzieję tym, którzy ją utracili. Służba drugiemu człowiekowi 

to wyraz miłości. 

Zadanie na dziś: 

Pomyśl w jaki sposób możesz pomóc małżeństwu w Twoim otoczeniu. Może potrzebują czasu dla siebie, ale 

nie ma kto im zostać z dziećmi. Może wiesz, że jakieś małżeństwo boryka się z problemami finansowymi, zrób 

zakupy i jedźcie z mężem w odwiedziny. A może jakaś para potrzebuje modlitwy. Dziś małżeństwa potrzebują 

wsparcia, bądź czujna i uważna i działaj, bo tak postąpiłby Jezus. 

  

23.12.2020 

Jutro ostatni dzień Adwentu. Czas przemiany dobiega końca. Przemiany swojego serca i być może serca 

Twojego męża. Rozmyślaj cały dzień, o tym Cię dotknęło, co przemieniło. Co takiego wpłynęło na to, że stałaś 

się inną kobietą, żoną? W świątecznym zabieganiu, spróbuj odnaleźć czas, żeby spotkać się z Bogiem i 

mężem. 

Zadanie na dziś: 

Zaparz dobrą herbatę i podziel się z mężem tym co przeżyłaś, co Ci dał ten Adwentowy Kalendarz Małżeński. 

Jak zmienił Twoje spojrzenie, myślenie. Spróbuj zobaczyć jak te kroki miłości wpłynęły na Waszą relację 

małżeńską. 

  

24.12.2020 

Bóg się rodzi! Miłość przychodzi na ten świat. Bóg stanie się człowiekiem, stanie się nam bardzo bliski.  Jezus 

ma moc przemienić wszystko, Twoje serce, Twoje życie. Ty z Jezusem możesz dokonać cudu, nie tylko w 



swoim osobistym życiu, ale i małżeńskim. Niechaj narodziny Bożej Dzieciny rozpala Twoje serce do jeszcze 

większej miłości  do męża i do bliskich. 

Zadanie na dziś: 

Dziś ukochaj męża pisząc do niego list. Doceń w liście to, że: 

·         Jest obok 

·         Dzięki niemu doświadczasz miłości 

·         Jest dla ciebie pomocą i wsparciem 

·         Jest przyjacielem 

·         Przy nim czujesz się bezpiecznie 

·         Przy nim możesz wzrastać 

  

Dziękujemy za zaufanie i za to, że w tym czasie Adwentu dałaś się poprowadzić. Mamy nadzieję, że 

doświadczyłaś przemiany, a dzięki Tobie również Twoje małżeństwo. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli 

napiszesz do nas świadectwo, czego doświadczyłaś w tym czasie. Bóg zapłać! 

 


