
KLASA II 

KATECHEZA15. BÓG WYBIERA MARYJĘ NA MATKĘ ZBAWICIELA 

Na dzisiejszej spotkaniu dowiemy się, jakimi słowami pozdrowił pewnego dnia Maryję posłaniec z 

nieba. Najpierw jednak przywitamy Boga słowami modlitwy. 

Od momentu spotkania z Aniołem Maryja czekała cierpliwie na narodzenie Jezusa. My również raz w 

roku przeżywamy taki czas, w którym razem z Maryją oczekujemy na Boże Narodzenie. ten okres 

nazywa się Adwentem. Maryja czekała z radością i utęsknieniem na narodzenie Jezusa. My 

przygotowujemy się na spotkanie z Nim przez postanowienia adwentowe i modlitwę. W czasie 

Adwentu w kościele odprawia się specjalne Msze św., które na-zywamy roratami. Przez cały Adwent, 

codziennie rano ludzie idą do kościoła na tę uroczystą Mszę św. Uczestnicząc w niej razem z Maryją, 

czekają na Pana Jezusa. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i 

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za 

nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen 

Anioł powitał Maryję, mówiąc „Zdrowaś Maryjo”. Nie oznacza to, że życzył Jej zdrowia, ale że Ją 

pozdrawia. My moglibyśmy powiedzieć „Bądź pozdrowiona Maryjo” albo „Witaj Maryjo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=b4kVUQuW_RE POSŁUCHAJ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9Y8W7FsTfw ZOBACZ RODZICE MATKI BOŻEJ 

https://www.youtube.com/watch?v=SSAaGrG1V-k    ZOBACZ 

 

SŁOWA ONA POWIEDZIAŁA TAK 

Kim jest ta i kto to jest Bogu spodobała się                                                                                                                

Najukochańsza ze wszystkich mam Zbawiciela urodziła nam                                                                                                                                  

Tak tak tak, tak tak tak, Ona powiedziała TAK                                                                                                                                     

Tak tak tak, tak tak tak, Ona powiedziała TAK    

                                                                                                                                                                                                              

Kto ducha ma ten mówi TAK                                                                                                                                                                                 

Kto ducha ma ten mówi TAK mówi TAK!          

                                                                                                                                                                                                      

Bóg na mamę wybrał sobie                                                                                                                                                         

Najpiękniejszą ze wszystkich kobiet                                                                                                                                                                                                                                            

Bóg ma gust on się zna                                                                                                                                                                

Wiedział która powie TAK    

                                                                                                                                                                                                       

Tak tak tak, tak tak tak, Ona powiedziała TAK                                                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=b4kVUQuW_RE
https://www.youtube.com/watch?v=Y9Y8W7FsTfw
https://www.youtube.com/watch?v=SSAaGrG1V-k


Tak tak tak tak tak tak tak, Ona powiedziała TAK                                                                                                                                  

Kto ducha ma ten mówi TAK Kto ducha ma ten mówi TAK mówi TAK!  

 

 

NOTATKA DO ZESZYTU  

Temat: Maryja matką Jezusa 

PRACA DOMOWA PROSZĘ NA NOWEJ STRONIE W ZESZYCIE WKLEIĆ OBRAZEK Z MATKĄ BOŻĄ. 

Proszę przepisać 

M – oznacza miłość.                                                                                                                                                                                   

A – dobroć anioła.                                                                                                                                                                           

T– troska codzienna.                                                                                                                                                               

K – krzyż w pocie czoła.                                                                                                                                                                                              

A – które kończy to piękne nazwanie, to jest adoracja Boga i oddanie. 

56. Każdy może być dobry, tak jak Święty Mikołaj. 

Katecheza 55. Proszę uzupełnić str. 112-113 

 

W grudniu w bardzo wielu miejscach podczas różnych spotkań świątecznych możemy spotkać 

starszego pana w czerwonym stroju, z laską w dłoni. Wszyscy wiedzą, że jak tylko on się pojawi, będą 

podarunki... Jednak św. Mikołaj, od którego pochodzi zwyczaj obdarowywania się, różni się od tego, 

którego często spotykamy dzisiaj.  

Święty Mikołaj był biskupem, więc jest ubrany w strój, jaki noszą biskupi. Ma mitrę, czyli wysoką 

czapkę z narysowanym krzyżem, a w dłoni pastorał, który przypomina laskę, jaką ma pasterz. O św. 

Mikołaju opowiadanych jest wiele historii. 

Wzorem dla św. Mikołaja był Pan Jezus, który czynił tylko dobro. Poprośmy Go o pomoc, żebyśmy też 

byli tacy dla innych. 

https://www.youtube.com/watch?v=umIOTXVvTq0 Jak zrobić św. Mikołaja 

PIOSENKI O MIKOŁAJU 

https://www.youtube.com/watch?v=pj5dym7MqYo 

https://www.youtube.com/watch?v=-kqqkavf9xM 

https://www.youtube.com/watch?v=53PPDsOw2I0 

https://www.youtube.com/watch?v=fHJJ1_wetTg 

https://www.youtube.com/watch?v=umIOTXVvTq0
https://www.youtube.com/watch?v=pj5dym7MqYo
https://www.youtube.com/watch?v=-kqqkavf9xM
https://www.youtube.com/watch?v=53PPDsOw2I0


NOTATKA DO ZESZYTU 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ  

Wzorem dla św. Mikołaja był Pan Jezus, który czynił tylko dobro. 

PROSZĘ NARYSOWAĆ ŚW. MIKOŁAJA. 

 


