
Katechezy dla grup starszaków z Kobyli i Łańc, 7 – 11.12.2020

Tematy: 1) Radosne oczekiwanie – Wigilia   2)  Boże Narodzenie – dziękujemy Jezusowi za Jego 
przyjście   (w podręczniku nr 24 i 25)

Temat 1.  Radosne oczekiwanie – Wigilia

1. Modlitwa.  Zdrowaś Maryjo...
2. Jak nazywają się święta, na które obecnie czekamy?
Z wielką radością czekamy na święta Bożego Narodzenia. Poprzedza je szczególny dzień, który nazywamy 
Wigilią.

3. Opowiadanie Wigilia u Julki i Karola
W rodzinie Julki i Karola już od dawna wszyscy przygotowywali się do świętowania Bożego Narodzenia. 
Tata razem z Karolem pojechał do centrum ogrodniczego, żeby kupić choinkę. Wybrali tą, która im się 
najbardziej podobała. Przywieźli zielone drzewko do domu i wspólnie całą rodziną przystroili je ozdobami, 
które Julka i Karol przygotowywali już od miesiąca. Tata zawiesił na choince lampki, a mama kolorowe 
łańcuchy. Karol ustawił pod choinką szopkę z figurkami Maryi i Józefa oraz małego Jezusa.
– Piękna jest w tym roku nasza choinka – westchnęła mama.
– Tak, śliczna – przytaknęła Julka – i jak ładnie pachnie. Nie mogę się już doczekać Wigilii.
W Wigilię każdy w domu miał przydzielone zadanie. Julka i Karol nakrywali stół i układali talerze i sztućce. 
Postawili też specjalną świecę. Tata zajął się smażeniem ryby, a mama lepiła w kuchni pierogi z grzybami. 
Tylko mała Zuzia nie miała zajęcia i smacznie spała w łóżeczku. W domu panowała miła, świąteczna 
atmosfera. Wszyscy się do siebie uśmiechali i pomagali sobie nawzajem.
Wieczorem, kiedy wszystko było już gotowe, cała rodzina zebrała się przy stole. Mama zapaliła wigilijną 
świecę, a tata powiedział:
– Posłuchajmy fragmentu Pisma Świętego o wydarzeniu, które świętujemy – i przeczytał historię o 
narodzeniu Jezusa.
Potem wszyscy dzielili się białym opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia. Julka już od dawna miała 
przygotowanie życzenia dla każdego: tacie życzyła dużo zdrowia i sił do pracy, mamie wiele uśmiechu i aby 
wszyscy byli grzeczni, a Karolowi najlepszych ocen w szkole. Małą Zuzię tylko ucałowała i uściskała, bo 
ona i tak jeszcze nie potrafiła mówić.
Po życzeniach cała rodzina zjadła wigilijną kolację. Wszystko było bardzo smaczne, szczególnie czerwony  
barszcz przygotowany przez mamę, a przyrządzony według przepisu babci Krysi. Po posiłku wszyscy 
wspólnie śpiewali kolędy, a potem cała rodzina cieszyła się prezentami, które były pod choinką.

– Do jakich świąt przygotowywała się rodzina Julki i Karola?
– Co tata i Karol kupili w centrum ogrodniczym?
– Kto ubierał choinkę w domu?
– Co zapaliła mama?
– Co przeczytał tata?
– Czym dzieliła się rodzina podczas kolacji wigilijnej?
– Czym rodzina Julki zakończyła wigilijny wieczór?

Rodzina Julki i Karola z radością oczekiwała na Boże Narodzenie. Cieszyli się, że mogą być ze sobą, i 
pomagali sobie nawzajem, a potem dzielili się białym opłatkiem, składając sobie życzenia.

4. Rymowanka
W Wigilię opłatkiem się łamiemy,
dobre życzenia otrzymujemy.

5. Praca z podręcznikiem, str. 50, tematnr 24.  Jakie przedmioty powinny znaleźć się na wigilijnym 
stole i w pobliżu? Narysuj, co jest potrzebne, aby dobrze przeżyć spotkanie wigilijne. Pomogą ci w 
tym przedmioty umieszczone na pasku u góry (na stole – Biblia, świeca, potrawy;   na ścianie  - 
krzyż, na stojaku – choinka, na choince gwiazda, bombki, cukierki, pod choinką żłóbek z figurką 
Dzieciątka Jezus, prezenty).



5. Na str. 51 dorysuj brakujące części choinki i ozdób  ją naklejkami. W prezencie dla Jezusa 
narysuj i pokoloruj serce.    Zastanów się, jaki prezent tobie sprawiłby największą radość.

Temat 2.  Boże Narodzenie – dziękujemy Jezusowi za Jego przyjście   (w podręczniku nr 25)

1. Opowiadanie  Narodziny Jezusa
W Rzymie żył potężny władca, August, który rządził ogromnym państwem. Także Józef i Maryja żyli w 
kraju, który do niego należał. Pewnego dnia do Nazaretu, gdzie mieszkali, przybył posłaniec z wiadomością, 
że władca chce policzyć wszystkich swoich poddanych, dlatego każdy ma się udać do miejsca swoich 
narodzin i podpisać się. Z Nazaretu do miasteczka Betlejem, gdzie urodził się Józef, było daleko, i Maryja
chętnie zostałaby w domu, gdzie czuła się dobrze. To tutaj chciała urodzić swoje dziecko, lecz rozkazów 
władcy musieli słuchać wszyscy.
Józef i Maryja byli biednymi ludźmi, więc w daleką podróż mogli zabrać tylko osiołka, na którym Maryja 
mogła usiąść, gdy za bardzo zmęczyła ją piesza wędrówka. Przez cały dzień wędrowali po pagórkach i 
krętych drogach, aż pod wieczór dotarli do Betlejem. Maryja była bardzo zmęczona i czuła, że już niedługo 
urodzi dziecko. Józef zaczął więc szukać jakiegoś pokoju na noc. Ale całe miasto było pełne ludzi, którzy
tak samo jak Józef i Maryja przybyli na spis ludności. Wszędzie, gdzie tylko zapukali, słyszeli: „Wszystko 
już zajęte, nie ma żadnych wolnych miejsc”. Na szczęście jeden z gospodarzy ulitował się nad wyczerpaną 
Maryją i zaprowadził ich do stajenki w polu.
„Nie jest to piękny pokój – powiedział – ale będziecie mieli przynajmniej dach nad głową i nie zmarzniecie 
w nocy”. Stajenka była przytulna i spokojna, a mieszkające w niej zwierzęta chętnie ogrzały strudzonych 
podróżnych. Jeszcze tej samej nocy na świat przyszło Dzieciątko Jezus. Maryja owinęła Je w pieluszki, 
przytulała i kołysała, a kiedy zasnęło, ostrożnie położyła Je w żłobie. Szczęśliwi rodzicie z miłością 
przyglądali się Dzieciątku, a nad szopką zapłonęła duża, jasna gwiazda.
(C. Pertler, E. Reus, Dzieci witają Adwent i Boże narodzenie, Kielce 2003, s. 33-39)



– Do jakiego miasta wyruszyli Józef i Maryja na spis ludności?
– Gdzie znaleźli nocleg?
– Dlaczego Józef i Maryja musieli nocować w szopie?
– Kto się w tej szopie urodził?
Jezus urodził się w szopie. Nie jest to zwyczajnie miejsce, w którym
rodzą się dzieci, lecz w żadnym domu nie było dla Niego miejsca.
Mimo że przyszedł na świat w tak biednych warunkach, to Maryja i
Józef bardzo się ucieszyli z Jego narodzin. Wiedzieli, że Jezusa przysłał
na ziemię Bóg z miłości do ludzi.

My również się cieszymy z Jego narodzin i tak jak Maryja i Józef
chcemy pokazać Jezusowi, jak bardzo Go kochamy.

O nowo narodzone dziecko, takie jak Jezus, trzeba się bardzo troszczyć.
Jego mama Maryja owinęła Jezusa w pieluszki, przytulała Go i
kołysała. Każdy, kto później odwiedzał małego Jezusa, przynosił Mu
prezent, aby pokazać, jak bardzo się cieszy z Jego narodzin. Pierwsi do
małego Jezusa przyszli pasterze.

2. Odczytanie fragmentu Pisma Świętego

Pasterze mówili między sobą: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się zdarzyło
[…]”. Udali się tam pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie
Niemowlę.

3. Kolęda  Pojdźmy wszyscy do stajenki
https://www.youtube.com/watch?v=nTcq5gsjZVw

4. Praca z podręcznikiem - temat nr 25, str. 52 – 53.
Wklej Dzieciątko Jezus i pokoloruj obrazek (stajenka, Maryja, Józef itd).  
Na str. 53 – Wklej obrazk przedstawiający Boże Narodzenie. Pokoloruj rysunek.

5. Rymowanka
Wielką radość świętujemy,
za Jezusa dziękujemy.

https://www.youtube.com/watch?v=nTcq5gsjZVw

