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Dzwońże dzwoń, 
głośno dzwoń, 
głos swój 
wszędzie nieś
i rozgłaszaj 
wszystkim ludziom 
tę radosną wieść:
że to Pan zszedł już dziś, 
drogi Jezus Pan
jako małe Dziecię 
w żłobie Zbawca 
nam jest dan!   ŚE 56
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Bóg – Jezus przyszedł na świat, 
a my kolejny raz 

świętujemy Jego urodziny. 
Wszystko już 

przygotowane jak należy. 
Przygotujcie 

także swoje serca, 
aby Jezus 

mógł w nich 
zamieszkać.

Błogosławionych 
Świąt Bożego 

Narodzenia!
                                                                                 Anna Bujok



Radość pojawia się 
na samym początku 
historii o narodzeniu 

Jezusa. Początkowo jednak sytu-
acja nie wygląda dobrze. Maria i Józef docierają do Betlejem 
i nie znajdują miejsca na nocleg. Nie mają co marzyć o wygod-
nym posłaniu. Jedyne, co im zaproponowano, to stajnia. Brzmi 
niezbyt zachęcająco. Ale 
Maria nie ma nawet cza-
su, aby się nad tym za-
stanawiać czy narzekać. 
Przychodzi chwila 
narodzin dziecka.

Młoda dziewczyna 
jest zmęczona, ale 
i szczęśliwa. Wszystko 
przebiegło dobrze. 
Marzy już pewnie tylko 
o odpoczynku, kiedy 
przychodzą niezapowiedziani goście. Skąd wiedzieli, że urodzi-
ło się Dziecko? Tę ogromną radość ogłosili im aniołowie! 
Poruszyło to ich serca tak bardzo, że zdecydowali się pójść 
do Betlejem, aby zobaczyć ten cud. Dorośli mężczyźni idą przy-
witać małego chłopczyka! Jak reagują? Wielką radością, bo wi-
dzą w nim swojego długo oczekiwanego Mesjasza. 

Tak samo i ty możesz w Jezusie zobaczyć swojego Zba-
wiciela! Możesz odnaleźć w Nim swoją radość. Musisz tylko 

wyruszyć w podróż. Pasterze szli do Betlejem. Ty podążaj za 
Słowem Bożym. Poznawaj Jezusa z kart Biblii, aby być 
szczęśliwym Bożym dzieckiem.
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Pasterze, śpiesząc się, przyszli, 

i znaleźli Marię i Józefa 

oraz niemowlątko leżące w żłobie. 

       A ujrzawszy, rozgłosili to, 

co im powiedziano o tym dziecięciu.  
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Wsłuchani w Boże Słowo

www.bibliawobrazach.pl
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Powycinaj kartoniki i zagraj z rodziną w DOMINO. 
Z ASADY GRY

Każdy gracz otrzymuje po 5 kartoników, których nie 
pokazuje pozostałym graczom. Resztę należy rozrzucić 
na stole obrazkami do spodu. Gra rozpoczyna się 
od wyłożenia dowolnego kartonika na stół przez jedną 
z osób. Pozostali gracze dokładają do niego swoje 
kartoniki. Stykające się pola muszą mieć taki sam 
obrazek. Jeśli gracz nie ma pasującego obrazka, 
dobiera go z leżących na stole. Bierze je tak długo, 
kolejka po kolejce, aż znajdzie pasujący obrazek. 
Rysunek śniegowej gwiazdki umieszczony na niektórych 
kartonikach pełni rolę tzw. „mydła” i można go dołożyć 
do każdego innego obrazka. Wygrywa ten gracz, który 
pierwszy pozbędzie się wszystkich swoich kartoników.
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