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WSTĘP

Drogie Dzieci, Rodzice, Dziadkowie i Katecheci, okres 

Bożego Narodzenia kojarzy nam się często z miłymi 

wspomnieniami. Dorośli cieszą się ze spotkania całej 

rodziny, a dzieci z choinki, prezentów i miłej atmosfery.

Wieczerza wigilijna gromadzi bliskich przy jednym stole. 

Dzielimy się opłatkiem, jemy tradycyjne potrawy, śpiewamy 

kolędy, a potem idziemy na Mszę zwaną Pasterką.

Jednakże Boże Narodzenie to nie tylko piękna, rozświe-

tlona choinka, spotkanie bliskich czy świąteczne smakołyki. 

Boże Narodzenie to szczególne chrześcijańskie święto, które 

obchodzimy na pamiątkę przyjścia na świat Jezusa Chrystu-

sa, Syna Bożego, który uniżył się i chciał przyjść do zwykłych, 

prostych ludzi. Chociaż był Bogiem, to jednak przyjął ludz-

kie ciało. Mimo iż miał wielką władzę i moc, narodził się jako 

małe, bezbronne Dzieciątko. Był możnym Panem, a urodził się 

w lichej, ubogiej stajence. Zrobił to dla nas, żebyśmy Go przy-

jęli i pokochali, bo On kocha nas bardzo.

Ta książeczka opowie Wam, jak to było z narodzeniem 

Pana Jezusa.

Kilkoro dzieci, które zapoznały się z treścią tej książecz-

ki, zadało mi wiele ciekawych pytań. Starałam się na nie 

odpowiedzieć. Załączam owe pytania i odpowiedzi, gdyż 

mogą one wyjaśnić kilka ważnych spraw. Życzę wszystkim 

wspaniałej lektury. 

Autorka





ROZMOWA MARYI  
Z ANIOŁEM

W  miasteczku Naza-
ret razem z  rodzica-
mi Anną i  Joachimem 

mieszkała dziewczynka, która 
miała na imię Maryja. Od naj-
młodszych lat pomagała ona 
swojej mamie przy porządko-
waniu świątyni. Razem z  nią 

zamiatała, myła podłogi i przy-
strajała ołtarze. Bardzo często 

się też modliła, prosząc Pana 
Boga między innymi o zdrowie dla swoich rodzi-
ców. Czasami przylatywał wówczas biały gołąbek 
i  siedział na oknie świątyni tak długo, aż dziew-
czynka skończyła. Ale czego to było znakiem, nikt 
nie wiedział.

Gdy Maryja miała piętnaście 
lat, sama już chodziła do pracy 
w  świątyni, żeby wyręczyć mamę. 
Pewnego dnia, gdy usiadła, aby 
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odpocząć i pomodlić się, ujrzała świetlistą postać. 
W  pierwszej chwi-

li przestraszyła 
się. Ale uspokoiła 
się, gdy usłyszała 
głos.

– Nie bój się, 
Maryjo. Jestem anioł  
Gabriel i  mam ci coś  

ważnego do 
powiedzenia.
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Dziewczyna uklękła i wsłuchała się w głos anio-
ła z Nieba.

– Powiem ci, Maryjo, coś bardzo 
 ważnego. Zostaniesz mamą Syna 
Bożego i nadasz Mu imię Jezus.

Maryja nie bardzo wiedziała, co 
znaczą te słowa, ale ponieważ bar-
dzo kochała Pana Boga, uwierzyła 
w to, co mówił anioł.

– Niech mi się stanie, jak mówisz 
– odparła. – Jestem tylko służebnicą 
Pańską.

Anioł uśmie  -
chnął się, po-
głaskał Mary-
ję po głowie 
i zniknął.

Dziewczyna 
uklękła i modli-
ła się do Pana 
Boga. Dzięko-
wała za wizy-
tę anioła, któ-
ry zapowiadał 
tak niezwykłe 
wydarzenia.
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PYTANIA  
OD CIEKAWSKICH

Ania lat 5:
Dlaczego Maryja jako mała dziew-
czynka nie bawiła się, a sprzątała 
w świątyni?

Autorka:
Maryja bardzo kochała Pana Boga 
i swoich rodziców i chciała im pomóc 
w pracy. Po powrocie do domu za-
pewne bawiła się jak każde dziecko.

Bartek lat 8:
Dlaczego Maryja tak łatwo zgodziła 
się na propozycję anioła Gabriela?

Autorka:
Maryja zgodziła się na tę propo-
zycję, gdyż miała wielkie zaufanie 
do Pana Boga.


