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25. Dzielę się opłatkiem w szkole i w domu 

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. 

Proszę o uzupełnić katechezę 25 str. 52-53 

Cieszę się bardzo, że Pan Bóg dał nam kolejny dzień, abyśmy mogli się spotkać. 

On jest razem z nami. Podziękujmy Panu Bogu za ten czas. 

Obecnie przeżywamy czas, który nazywa się Adwentem. Przygotowujemy się 

na przyjście Pana Jezusa na ziemię. Przygotowujemy nasze domy, ulice są już 

udekorowane świątecznie. My również na różne sposoby przygotowywaliśmy 

nasze serca, np. chodząc na roraty, więcej się modląc, czy pomagając innym.. 

Wigilia to wyjątkowe rodzinne świętowanie. My tutaj tworzymy rodzinę 

klasową. Za chwilę będziemy przeżywać wigilię, która nieco różni się od tej w 

naszych domach. Nie ma najbliższych osób i potraw na stole, ale wysłucha-my 

słów Pisma Świętego, podzielimy się opłatkiem i będziemy składać sobie 

życzenia. Będzie to najważniejszy moment dzisiejszego spotkania. 

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=OnE1sJd0ZZM
https://www.youtube.com/watch?v=abBVafu-LME
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https://www.youtube.com/watch?v=QfY50zEalz8 

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

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 

 

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.  
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26. Świętuję Narodziny Bożego Syna 

Proszę o uzupełnić katechezę 26 str54-55 

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 

 
Na święta Bożego Narodzenia ubieramy choinki w naszych domach. Ulice udekorowane są 

kolorowymi światłami, a w kościołach pojawiają się szopki. W Wigilię czekamy na pierwszą 

gwiazdkę, dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Wszystko to robimy, by 

świętować narodziny Pana Jezusa. 

Jezus narodził się w ubogiej stajni. Tę radosną wiadomość anioł ogłosił pasterzom, 

którzy pilnowali nocą swoich owiec. Gdy usłyszeli o narodzeniu małego Dzieciątka, 

wyruszyli do Betlejem, aby Go  powitać. Na pamiątkę tego wydarzenia ludzie, którzy 

tak jak pasterze chcą przywitać n owo narodzonego Jezusa, wyruszają nocą ze swoich 

domów i idą do kościoła. Tam w środku nocy odprawiana jest Msza Święta, którą 

nazywa się pasterką. Wszyscy bardzo się cieszą, bo narodziny Jezusa to najlepsza 

wiadomość, jaką człowiek może otrzymać. Bóg stał się człowiekiem, aby wszystkim 

ludziom otworzyć drogę do nieba. Na znak radości z narodzenia Jezusa w kościołach 

stawia się szopki (stajenki), w których umieszcza się figury Maryi, św. Józefa i 

najważniejszą figurkę Dzieciątka, położoną w żłóbku. Figurki pasterzy przypominają 

o ich nocnym wędrowaniu, by powitać Jezusa. Ponieważ stajenka była 

pomieszczeniem dla zwierząt, to w szopkach stawia się również figurki owiec, osła i 

wołu, a czasem jeszcze innych zwierząt Przy najbliższej okazji obejrzycie dokładnie w 

kościele, kto znajduje się w szopce. Niedługo zobaczycie tam jeszcze nowe postaci. 

PROSZĘ W ZESZYCIE NARYSOWAĆ SWOJĄ CHOINKĘ. 

Pamiętajcie  o wieczornej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej za 

pośrednictwem radia lub telewizji 

 


