
Klasa IV – tydzień VIII 

Katecheza 27 -   Ain Karim– niecodzienna podróż 

Proszę zapoznać się z katechezą 27 i uzupełnić zeszyt ćwiczeń. 

Maryja postanowiła odwiedzić Elżbietę, mieszkającą w miasteczku położonym 

siedem kilometrów na zachód od Jerozolimy. Zatrzymała się u niej aż trzy 

miesiące, ponieważ chciała jej pomóc podczas porodu. Elżbieta była krewną 

Maryi, najprawdopodobniej Jej ciotką. Pół roku przed poczęciem Jezusa anioł 

Gabriel ukazał się Zachariaszowi mężowi Elżbiety i powiedział mu, że jego żona, 

mimo podeszłego wieku, pocznie dziecko. Tym dzieckiem był św. Jan Chrzciciel. 

Maryja wyrusza do Elżbiety, ponieważ w czasie Zwiastowania dowiedziała się, 

że jej krewna poczęła w sposób cudowny syna. Doświadczenie miłości Boga 

sprawiło, że wyruszyła z pośpiechem w drogę. Celem Maryi jest spotkanie z 

Elżbietą i pomoc krewnej, będącej już w podeszłym wieku. 

PROSZĘ POWTÓRZYĆ TAJEMNICE RADOSNE.  

 

Katecheza 28 - Betlejem – Grota Narodzenia 

Proszę zapoznać się z katechezą o uzupełnić  zeszyt ćwiczeń  28 str. 58-59. 

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata                                                                                                                      

i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.                                                                                                     

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. (...)                                                                           

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie,                                                                               

Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie. 

Przeczytajcie biblijny opis narodzenia Jezusa. Będzie w nim wiele postaci: 

Maryja, Józef, mały Jezus, pasterze. Maryja i Józef udają się do Betlejem. 

Nazwa ta oznacza dosłownie „Dom Chleba”. Leży ono w zachodniej części 

Judei w odległości 10 km od Jerozolimy i 59 km od wybrzeża Morza 

Śródziemnego. Za czasów Jezusa Betlejem było niewielką miejscowością. 

Jego mieszkańcy uprawiali pola i winnice. Zajmowali się także hodowlą 

owiec i bydła. Rolnicy i pasterze w tym czasie stanowili ubogą warstwę 

ówczesnego społeczeństwa. 

Dziś będziemy podróżować do miejsca narodzenia Pana Jezusa, który przy-szedł 

na świat w małym miasteczku – Betlejem to znaczy Dom Chleba 

Dlaczego Maryja i Józef opuścili Nazaret tuż przed narodzeniem małego Jezusa? 

Wiedzieli, że droga do Betlejem liczyła ok. 140 km, była długa i niebezpieczna. 



Mieli świadomość, że nie zapewnią Jezusowi najlepszych warunków. Zdawali 

sobie sprawę, że do nowo narodzonego Dziecka nie będą mogli przyjść w 

odwiedziny krewni i znajomi 

W czasie narodzenia Jezusa Palestyna należała do imperium rzymskiego na czele 

którego stał Cezar August. Z jego rozkazu odbył się spis ludności. Izraelici 

rejestrowali się w miejscu swego rodowego pochodzenia. Wieść o narodzeniu 

Zbawiciela została najpierw oznajmiona pasterzom – ludziom prostym, mającym 

bardzo niski status społeczny. Zbawiciel nie przychodzi do jakiejś wybranej grupy 

osób, ale jest otwarty na wszystkich, poczynając od najuboższych. Na Wschodzie 

wyrażenie „oddać pokłon, padając na twarz” oznacza złoże-nie hołdu należnego 

królowi. Św. Mateusz gest ten ukazuje jako hołd oddany prawdziwemu Bogu 

Historia o narodzeniu PANA JEZUSA - ZOBACZ 

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

Uroczystość Bożego Narodzenia przypomina nam tę jakże ważną dla nas prawdę: 

Bóg przyjął ludzkie ciało, aby w nim dokonać dzieła zbawienia. Rodzinny klimat, 

świąteczna radość i pielęgnowane zwyczaje są ważne, ale są tylko dodatkiem. 

Mają nam pomóc w świętowaniu narodzenia Jezusa, Syna Bożego 

Pamiętajcie  o wieczornej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej za pośrednictwem 

radia lub telewizji. 

 


