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Go bał. Chce być blisko nas i pokazywać nam, w jaki 
sposób możemy z Nim współpracować, by działo się 
dużo dobra. 
(15s)
Maryja zgodziłą się zaufać Bogu. Dzięki temu Maryja zgodziłą się zaufać Bogu. Dzięki temu 
możemy cieszyć się z narodzin Jezusa i z Jego 
obecności wśród nas. Czy ty też chciałbyś zaufać 
Panu Bogu?
(15s)
Posłuchaj jeszcze raz jak Maryja zgadza się 
współpracować z Panem Bogiem: 

Mężczyzna: Mężczyzna: 
Anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus. (...) Na to rzekła 
Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według twego słowa”. 

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

Dziecko:
“Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, … Amen”

Muzyka

Kobieta:
na stronie internetowej znajduje się postać Anioła na stronie internetowej znajduje się postać Anioła 
Gabriela, 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 słyszyDzisiaj słyszymy o kolejnym spotkaniu z aniołem. To 
bardzo ważne wydarzenie - Maryja zgadza się, by 
zostać Mamą Jezusa. Maryja bardzo uważnie słucha 
tego, co Bóg mówi do niej za pośrednictwem Anioła. 
Słucha i wypełnia Jego słowa. To właśnie dzięki 
temu - dzięki Jej posłuszeństwu i zaufaniu - Jezus 
może przyjść na świat.

Mężczyzna: Mężczyzna: 
Anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus. (...) Na to rzekła 
Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według twego słowa”. 

Kobieta: 
Jeśli uważnie słuchałeś, mogłeś zwrócić uwagę na Jeśli uważnie słuchałeś, mogłeś zwrócić uwagę na 
to, że dzisiaj po raz kolejny pojawiają się te same 
słowa: “NIE BÓJ SIĘ”. Bóg nie chce, żeby człowiek się 




