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gwiazdę możesz 
wkleić na dach 
szopki

lecz... bałagan. Jest też chłodno i nieprzyjemnie. A 
jednak Jezus chciał narodzić się właśnie w takim 
miejscu. Ciekawe, dlaczego?
TTak naprawdę jednak Jezus chce narodzić się nie w 
królewskim zamku, lecz w twoim sercu, nawet jeśli 
czujesz, że panuje tam czasem nieporządek. Czy 
chciałbyś zaprosić Jezusa, by przyszedł do twojego 
serca? 

PPosłuchaj jeszcze raz słów anioła Gabriela i pomyśl, 
że już dzisiaj będziesz mógł cieszyć się z przyjścia 
Pana Jezusa:

Mężczyzna:
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łas„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
ojca, Dawida”.

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”

Kobieta:
Na stronie internetowej znajduje się postać małego Na stronie internetowej znajduje się postać małego 
Jezusa, którą wraz z rodzicami możesz wydrukować, 
pokolorować kredkami, a następnie wyciąć i 
przykleić w grocie betlejemskiej.

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

Kobieta:
Dziś wieczorem będzieDziś wieczorem będziemy cieszyć się z powodu 
narodzenia Jezusa Chrystusa. Oczekiwany przez nas 
Jezus, nasz Zbawiciel, ktoś kto bardzo nas kocha, 
rodzi się w grocie w Betlejem. Dzieje się tak, jak 
zapowiedział kilka miesięcy wcześniej anioł w czasie 
Zwiastowania. Posłuchaj, co powiedział wtedy 
Maryi, Mamie Jezusa:

Mężczyzna:Mężczyzna:
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
ojca, Dawida”.

Kobieta:
Anioł mówi, że Jezus będzie królem. Rodzi się jednak Anioł mówi, że Jezus będzie królem. Rodzi się jednak 
nie w pałacu, lecz w ubogiej grocie, w otoczeniu 
zwierząt. Wokół Niego nie ma złota, ładnych mebli, 








