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18. PRZY WIGILIJNYM STOLE – SPOTKANIE OPŁATKOWE 

Proszę o uzupełnić katechezę 18 str. 38-39 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

Wigilia oznacza czuwanie. Wszyscy z radością oczekujemy na narodzenie 

Jezusa. Przychodzi On do każdego człowieka, bo chce być blisko wszystkich 

ludzi. W Wigilię wszyscy w domu gromadzimy się razem wokół stołu i 

niecierpliwie czekamy na pierwszą gwiazdkę. 

Celebracja słowa Bożego  opis Bożego Narodzenia – Łk 2,4-14                                                                                  

.„Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta... zwanego 

Betlejem..., żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była 

brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w 

żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy 

przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem 

stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że 

bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję 

wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście 

Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie 

znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w 

żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które 

wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 

ludziom Jego upodobania»”. 

Ciesząc się z narodzin małego Jezusa, chcemy dzielić się z innymi tym, co 

mamy najlepszego. Dlatego w Wigilię składamy sobie nawzajem najlepsze 

życzenia szczęścia i miłości. My również złożymy sobie świąteczne życzenia. 

Wraz z nadchodzącymi Świętami Narodzenia Pańskiego składam  

najserdeczniejsze życzenia pokoju, Bożej Radości i Miłości w tym szczególnym 

czasie. Wierzę, że Nowonarodzone Dzieciątko pobłogosławi Tobie i Twojej 



Rodzinie w Nowym Roku. Niech śpiew przy żłóbku i w dzień i w nocy mocą, 

radością serca jednoczy.  

 

 

NOTATKA DO ZESZYTU 

Jezus przychodzi do każdego człowieka 

Wigilia oznacza czuwanie. Wszyscy z radością oczekujemy na narodzenie 

Jezusa.  

Proszę napisać jakie potrawy Wigilijne będą na waszych stołach. 

 

 

Historia o narodzeniu PANA JEZUSA - ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=OnE1sJd0ZZM 

https://www.youtube.com/watch?v=abBVafu-LME –Dziewczynka z 

zapałkami 

ZAPRASZAM DO KOLĘDOWANIA 

ttps://www.youtube.com/watch?v=QBF0F3haAZM 

https://www.youtube.com/watch?v=YJEQpUfqZ9I 

https://www.youtube.com/watch?v=2CwV40yzLQI 

https://www.youtube.com/watch?v=zBt1yccmGR0 

https://www.youtube.com/watch?v=QfY50zEalz8 

https://www.youtube.com/watch?v=pClIOPkxMUM 
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https://www.youtube.com/watch?v=q6Rn0odIe2o&t=93s 

https://www.youtube.com/watch?v=3-79ZfZaX-E 

https://www.youtube.com/watch?v=uIgyu9fARGo 

https://www.youtube.com/watch?v=4MZqDeAyKSg 

https://www.youtube.com/watch?v=HwgbZ4DDhJI 

https://www.youtube.com/watch?v=dHTs_b8Ppbo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud6SHgrsino 

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

https://www.youtube.com/watch?v=92L2Ok4MsLs 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3-79ZfZaX-E 

https://www.youtube.com/watch?v=EtvslRSNtrI 
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19. NARODZENIE PANA JEZUSA 

Proszę o uzupełnić katechezę 19 str. 40-41 

Bóg się rodzi, moc truchleje 

Pan niebiosów obnażony 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje 

Ma granice - Nieskończony 

Wzgardzony - okryty chwałą 

Śmiertelny król nad wiekami 

A Słowo Ciałem się stało 

I mieszkało między nami 

 

Jezus – Syn Boży narodził się w stajence betlejemskiej ponad dwa tysiące lat 

temu, aby przynieść radość wszystkim ludziom. On chce zamieszkać w sercach 

wszystkich ludzi. 

 

Święta Bożego Narodzenia, które obchodzimy 25 grudnia przypominają nam 

radosne wydarzenie, jakim były narodziny Jezusa. Znacie już Ewangelię o 

narodzeniu Jezusa. Dziś opowiem ją wam jeszcze raz. Proszę jednak, byście 

zamknęli oczy na czas opowiadania i myślami przenieśli się w czasie do tego 

dnia, gdy urodził się Jezus. 

Notatka do zeszytu 

BÓG SIĘ RODZI 

Wśród nocnej ciszy                                                                                                                                     

głos się rozchodzi.                                                                                                                               

Wstańcie pasterze,                                                                                                                                  

Bóg się wam rodzi.                                                                                                                                    

Czym prędzej się wybierajcie,                                                                                                                    

do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana. 

PROSZĘ  NARYSOWAĆ W ZESZYCIE  SWOJĄ CHOINKĘ 

Pamiętajcie  o wieczornej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej za 

pośrednictwem radia lub telewizji. 



 

 


