
Klasa II b – tydzień VIII 

Katecheza 15 – Bóg wybiera Maryję na Matkę Zbawiciela. 

Pan Bóg wie, że każde dziecko musi mieć mamę, aby go urodziła, kochała, 

karmiła, pielęgnowała. Pan Bóg chciał, aby i Pan Jezus miał swoją Mamę. 

Dzisiejsza katecheza mówi nam o tym, jak Bóg wybrał Maryję na Mamę dla Pana 

Jezusa i posłał do Niej anioła Gabriela, aby Jej to oznajmić.  

Przeczytaj razem z rodzicami fragment Ewangelii i spróbuj odpowiedzieć na 

pytania. 

Łk 1,26-38 

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA 

PRZED NARODZENIEM 

Zwiastowanie Maryi 

1 26 W szóstym miesiącu* posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida*; a 

Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź 

pozdrowiona*, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między 

niewiastami>». 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć 

to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 

bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 

Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu 

tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to 

stanie, skoro nie znam męża?»* 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na 

Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym*. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 

starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla 

Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja 

służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od 

Niej anioł. 

- Gdzie mieszkała Maryja ? 

- Kogo Pan Bóg posłał do Maryi ? 

- Jak anioł pozdrowił Maryję ? 



- Co oznaczają słowa anioła ? 

- Jak Maryja odpowiedziała aniołowi ? 

Maryja zgodziła się zostać Matką Pana Jezusa. Urodziła Go w ubogiej stajence. 

Dziękujemy za to Maryi w modlitwie „ Zdrowaś Maryjo”. Naucz się jej na pamięć 

i módl się nią codziennie. Uzupełnij zadania w podręczniku zgodnie z poleceniami 

(strona 32 i 33). 

 

Katecheza 18 – Przy wigilijnym stole. 

Powoli mija czas Adwentu, czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wkrótce 

w naszych domach będzie uroczyście i świątecznie. Szczególnie jeden wieczór  

jest bardzo radosny. Wieczór ten nazywamy wigilią. Z pomocą rodziców 

odpowiedz na pytania : 

- Co przygotowujemy w domu na święta ? 

- Co przygotowujemy na wigilię ? 

- Co znajduje się na stole wigilijnym ? 

- co robimy podczas wigilii ? 

- Dlaczego przy stole będzie jedno miejsce wolne ? 

- Który moment wigilii jest najważniejszy ? 

Wigilię rozpoczynamy czytaniem Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa oraz 

łamaniem się opłatkiem i składaniem sobie życzeń. Pomyśl, czego będziesz życzył 

swoim najbliższym. Życzę Ci, aby ten wieczór był dla Ciebie bardzo radosny. 

Uzupełnij zadania w podręczniku na stronie 38 i 39. 

 

 

 

 

 

 

 


