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Rozmowa Zachariasza z aniołem i narodziny jego 
syna, Jana, są kolejnymi częściami planu Pana Boga. 
Ty również jesteś częścią tego planu. Pan Bóg 
bardzo chciał twojego przyjścia na świat i cieszy się 
z tego, że jesteś Jego dzieckiem. Uśmiechnij się teraz 
do Niego i podziękuj mu za swoje życie, za mamę, 
tatę i Twoje rodzeństwo.
PPosłuchaj jeszcze raz o spotkaniu Zachariasza z 
Aniołem:

Mężczyzna: 
““Anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; 
twoja prośba została wysłuchana: żona twoja 
Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. 
Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego 
narodzenia cieszyć się będzie. (...) Wielu spośród 
dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam 
pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza”

KKobieta:
W tym momencie możecie zatrzymać nagranie i 
pomodlić się razem w intencjach, które są dla Was 
ważne.

Dziecko:
“Ojcze nasz….Amen”

Kobieta:
na stronie internetowej znajduje się postać na stronie internetowej znajduje się postać 
Zachariasza, taty św. Jana, którą wraz z rodzicami 
możesz wydrukować, pokolorować kredkami, a 
następnie wyciąć i przykleić w odpowiednim miejscu 
na mapie.

Dziecko:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kobieta: 
Dzisiaj poznajeDzisiaj poznajemy Zachariasza, który był kapłanem, 
czyli służył Panu Bogu w świątyni. Zachariaszowi 
ukazuje się anioł i zapowiada narodziny jego syna, 
Jana. Posłuchaj, jak wyglądało to spotkanie:

Mężczyzna: 
““Anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; 
twoja prośba została wysłuchana: żona twoja 
Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. 
Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego 
narodzenia cieszyć się będzie. (...) Wielu spośród 
dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam 
pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza”

KKobieta: 
Jan, o którym dzisiaj słyszymy, będzie potem 
zapraszał do tego, by “prostować ścieżki dla Pana”. 
Będzie w ten sposób pomagać innym, aby dobrze 
przygotowali się do spotkania z Jezusem. 




