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Pierwsze czytanie:

Iz 52,7-10 Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Psalm responsoryjny: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Drugie czytanie:

Hbr 1,1-6 Bóg przemówił do nas przez Syna

Ewangelia:

J 1,1-18 Słowo stało się ciałem

NARODZINY BOŻEGO SYNA

MODLITWA
TYGODNIA

Już noc nadeszła, owce śpią smacznie,
na cichej łące ognisko gaśnie …..
Nie śpią jedynie dobrzy pasterze,
bo jeszcze wilk im owcę zabierze!
Nagle !!!!! Na niebie blask się pojawia
wraz z Aniołami! Jeden przemawia,
że niedaleko, w wiosce Betlejem,
coś wspaniałego teraz się dzieje!
Właśnie narodził
się Synek Boży,
który Miłości
Bramy otworzy!
Pasterze wielce
się z tego cieszą
i …. Na spotkanie
z Dzieciątkiem spieszą!
Słowo " wigilia" wywodzi się z języka łacińskiego
i oznacza czuwanie, straż nocną. chrześcijańskie
wigilie mają swoje źródło w żydowskich dniach
przygotowania, które poprzedzały szabat i inne
święta. Wieczorem tego dnia rozpoczynano już
świąteczne obchody. Podobnie w liturgii
kościoła, wigilia otwiera obchody danego święta.

Bądź uwielbiony, Jezu,
w każdej polskiej
rodzinie. Prosimy, byś
był fundamentem
naszego życia, byśmy
swoje szczęście
budowali na wierności
Tobie i Twojej
Ewangelii, a Twoja
miłość niech
przezwycięża trudy i
niepokoje, które
przychodzą w
codzienności. Niech
Święta Rodzina,
w której wzrastałeś,
będzie dla nas wzorem

QUIZ NA BOŻE NARODZENIE
1.

Kto został posłany, aby przygotować
ludzi na przyjście Pana Jezusa?
a) Św. Jan Apostoł
b) Św. Jan Chrzciciel
c) Św. Piotr

2.

Pan Jezus urodził się w:
a) Stajence
b) Pałacu
c) w szpitalu na oddziale
położniczym

3.

W jakim celu Józef i Maryja opuścili
Nazaret i udali się do Betlejem?
11. Co oznaczają słowa "Gloria in excelsis Deo",
a) na Święto Paschy
które śpiewamy w kolędzie?
b) aby odwiedzić swoją krewną
a)
Chwała na wysokościach Bogu
Elżbietę
b)
Niech się stanie wola Twoja
c) aby wziąć udział w spisie ludności
c)
Radujmy się w ten dzień
Jak nazywał się król zarządzający Judeą
12. Jak nazywali się Mędrcy, którzy przyszli
w czasie, gdy narodził się Pan Jezus?
złożyć hołd Jezusowi?
a) Cezar
a) Kacper, Menelek, Bartłomiej
b) Baltazar
b) Koper, Melchizedek, Baltazar
c) Herod
c) Kacper, Melchior, Baltazar
Skąd pasterze dowiedzieli się o
narodzeniu Pana Jezusa?
13. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne
a) anioł przyszedł do nich i
proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć?
obwieścił im Dobrą Nowinę
a) w Starym Testamencie
b) dowiedzieli się od Jana
b) w Dziejach Apostolskich
Chrzciciela
c) w Apokalipsie
c) wyczytali to z układu gwiazd
14. Co przyprowadziło
Kto jako pierwszy postawił szopkę w
Mędrców ze Wschodu
kościele na pamiątkę Bożego
do Jezusa?
Narodzenia?
a) gwiazda
a) Św. Piotr
b) Aniołowie
b) Św. Franciszek
c) Pasterze
c) Św. Jadwiga

4.

5.

6.

9.

Co przynieśli Panu Jezusowi Trzej Mędrcy,
którzy przybyli aby złożyć Mu hołd ?
a) kadzidło, wonne olejki i koronę
b) złoto, kadzidło i mirrę
c) złoto, srebro i brylanty

10. Kim jest Jezus, którego pamiątkę narodzenia
teraz obchodzimy?
a) Synem Bożym
b) prorokiem
c) postacią legendarną

7.

Uroczystą kolację, którą spożywamy 24
grudnia nazywamy:
a) Wieczerzą Wigilijną
b) Ucztą Paschalną
c) Kolacją Choinkową

8.

Jak nazywają się pieśni, które śpiewamy
w okresie Bożego Narodzenia?
a) kolędy
b) Hymny
c) memoriały

15. Jak daleko znajduje się Betlejem, miejsce
narodzin Pana Jezusa, od Nazaretu, miasta w
którym się wychowywał?
a) około 150 km
b) około 15 km
c) około 50 km

Odpowiedzi: 1.b 2. a 3. c 4.c 5. a 6. b 7. a 8.a 9.b 10.a 11. a 12. c 13. a 14. a 15. a
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