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Adwent jest jak wiosna w przyrodzie, kiedy wszystko się odradza, jest świeże 

i piękne. Adwent ma być dla nas tym samym – ma nas odświeżać i 

utrzymywać w zdrowiu, byśmy byli zdolni przyjmować Chrystusa pod każdą 

postacią, w jakiej do nas przyjdzie.  

Narodziny Jezusa w Betlejem przyniosły radość światu i każdemu ludzkiemu 

sercu. Ten sam Jezus przychodzi stale do naszych serc podczas Komunii 

świętej. Pragnie ofiarować nam taką samą radość i pokój. Niechaj Jego 

przyjście podczas tego Bożego Narodzenia przyniesie każdemu z nas pokój i 

radość, które pragnie nam ofiarować. 

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, 

jest Boże Narodzenie. 

Myśli Św. Matki Teresy z Kalkuty o Bożym Narodzeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na wspólną przygodę 😊  

Miłego czytania! 

  

 

 

 

Gazetka jest zainspirowana przez szwedzką gazetkę Angelus, wydawaną przez Sverige Unga Katoliker, którą można znależć na 

www.suk.seNiektóre teksty pochodzą z Angelus i amatorsko z sercem zostały przetłumaczone na język polski, za porozumieniem i 

zgodą Thure Gunnarsson  Redaktora Angelus i Sanctus. 

DROGA DO NIEBA 

http://www.suk.se/
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Boże Narodzenie 

Święta Bożego Narodzenia 

oczami dzieci. 

Czas przedświąteczy to czas 

kiedy jesteśmy zabiegani, 

między pracą, domem, 

szkołą, sklepem. Pędzący 

wszędzie, stojący w korkach, 

niecierpliwie mruczący to i 

owo pod nosem, rodzice wsypujący proszek do pralki, 

pracujący przy komputerze, zmęczeni ciężką pracą. 

STOP! Tylko żeby gdzieś pośród całej tej 

przedświątecznej bieganiny nie  zgubił się sens Bożego 

Narodzenia? 

A oto co dzieci mówią o Bożym narodzeniu! Może uda 

nam się, mimo wszystkich przygotowań świątecznych, 

nie zapomnieć o tym co najważniejsze.  

Święta Bożego Narodzenia 

- Święta Bożego Narodzenia nazywają się tak, bo 

urodził się Pan Jezus. Bóg co wszystko stwarza - 

przekrzykują się dzieci. 

- A co On stworzył? 

- Wszystko! - krzyczą chórem. - Bez Pana Jezusa nic by 

nie było i Świąt by nie było, i prezentów, i Mikołaja też 

by nie było. 

- Pan Bóg stworzył miłość, serce i cały świat - wyliczają 

dziewczynki. 

- I radość - dodaje Dawid. 

- I nietoperze, i ptaki, i zwierzęta, no i dom - mówi 

Kuba. 

- Dom? No coś ty - szybko zauważa Szymon.  - Przecież 

dom robi się z pustaków i desek! 

- No i jeszcze Mikołaja - dodaje Kacper. Wszystkie 

dzieci się z nim zgadzają. 

- A dzieciątko Jezus kiedyś było malutkie, a teraz 

rządzi caaałym światem - mówi z przekonaniem Maja. 

Pani Monika pyta dzieci: 

- A wy jak przygotowujecie się na przyjście Pana 

Jezusa? 

- Sprzątamy! -  mówi Kasia. 

- Ja porządkuję swój pokój - mówi Marysia. 

- Robimy ozdoby na choinkę - dodaje jakiś nieśmiały 

głosik 

- Pięknie! - cieszy się pani Monika. - A w jaki sposób to 

robicie? 

- Jesteśmy grzeczni - krzyczą dzieci! 

- Ja sprzątam swoje serduszko - poważnie mówi 

Wiktoria. 

A w jaki sposób sprząta się serce, pytam. Czy to 

znaczy, że można je wyprać w pralce? 

- Nie!!! - chichoczą radośnie dzieci, przewracając się na 

dywanie. 

- Sprzątać serduszko, to znaczy być dobrym i jeszcze 

robić dobre rzeczy dla innych. Zawsze trzeba być 

dobrym, nawet jak się będzie dorosłym i starym jak 

moja babcia – mówi Maja. 

- Tak, tak - potakują dzieci. 

Do rozmowy po raz kolejny włącza się pani Monika. 

- Słuchajcie. A czy w te święta znów się urodzi pan 

Jezus, a Maria z Józefem znów pójdą do Betlejem? 

- Nie! Przecież my to tylko wspominamy, jak urodziny, 

na pamiątkę - mówią dzieci. 

Marysia dodaje, że Jezus rodzi się w naszym sercu jak 

robimy dobre rzeczy i jesteśmy grzeczni. 

- I nie marudzimy - dodaje Kacper. 

Czego nie może zabraknąć w Boże Narodzenie? 

Zadaję kolejne ważne pytanie. Słyszę pewność w 

głosie i zdecydowane odpowiedzi: 

- Choinki, opłatków do jedzenia! - odpowiadają chórem 

dzieci. 

- Lubię jeść opłatki - mówi Szymon, a Grześ 

energicznie mu przytakuje. 

- Ja też lubię jeść opłatki, ale nie płatki takie do mleka, 

tylko opłatki - mówi Dawid. 

- Opłatkami się dzielimy - mówi Kacper.  I  P R E Z E N 

T Y!!! Krzyczą wszystkie na raz. 

- I musi być pierwsza gwiazdka - mówi Justyna.- Tak, 

tak - znów zgadzają się wszystkie dzieci. - Ona 

prowadziła Trzech Królów do Betlejem, i anioły - 

mówią. Chwilę potem recytują jak z nut: 

 - Trzej Królowie nazywali się: Kacper, Melchior i 

Baltazar. Nieśli szkatułkę i prezenty, i złoto, kadzidło i 

mirrę! 

Powiedziała im o tym" Pani od religii", a nawet dwie 

Panie! 

Pomagacie rodzicom? 

- Pomagamy! Sprzątamy zabawki. Myjemy naczynia! 

Układamy misie - krzyczą dzieci. 

- Ja nie lubię sprzątać - mówi jedno z dzieci. 

- A ja opiekuję się siostrą - dodaje Marysia. Ktoś 

dodaje: - Bawię się z moim braciszkiem. 



- Pomagam rodzicom i babci. Oblizujemy talerze. 

A ja uwielbiam zjadać posypkę. Gdy babcia 

posypuje placek i tylko się odwróci w drugą 

stronę, to już nie ma posypki! - opowiadają dzieci. 

- A ja uwielbiam wylizywać surową masę, mniam, 

mniam - oblizując się, kończy wyliczankę Adaś. 

Nie ma jak tradycja... 

- Sianko musi być - mówi przejęty głosik. 

- Wkłada się sianko pod obrus albo pod stół. 

Wiem, bo czytałam - chwali się jedna z 

dziewczynek. 

- Sianko jest na stole, dlatego że Pan Jezus się 

urodził na nim, w stajence - precyzuje Anielka. 

- A dlaczego w stajence? - pytam. 

- No tego właśnie nie wiemy - mówi z rozbrajającą 

szczerością Wiktoria. 

Z pomocą przychodzi jej Szymon: 

- Bo wtedy nie było szpitali przecież! I po chwili 

dzieci - jakby się umówiły - zaczynają recytować: 

"Nie w żłóbeczku, nie na sianie, w sercu mym 

zamieszkaj Panie!!!" 

- I miejsce przy stole z pustym talerzem. Nawet 

jakby nikogo nie było, to i tak trzeba 

przygotować, bo jak ktoś stary przyjdzie, to trzeba 

go zaprosić - kończy ten wątek rozmowy Maja. 

A potem.. 

- Przepraszamy się! Składamy sobie życzenia i 

siostrze, i kolegom, i Pani też! I kotu, i psom, i 

ptakom - dziecięca wyliczanka nie ma końca. 

Czas na prezenty! Skąd się biorą prezenty? 

- Mikołaj przynosi! 

- Nieprawda. Nie Mikołaj tylko aniołki, albo 

gwiazdka. 

- A wcale że nie, bo Mikołaj. 

- No tak, ale ktoś je musiał wcześniej zrobić, bo 

Pan Bóg komuś dał talent - przekonująco mówi 

Maja. 

- U mnie są pod choinką. A u mnie na balkonie. 

A u mnie pod poduszką - wyliczają dzieci. 

Wyłamuje się tylko Wiktoria. 

- A ja znalazłam je u mojej mamy w szafie. 

Jedno jest tylko niezmienne. W święta dzieci 

nie lubią długo czekać na prezenty! 

Co powinno znaleźć się na stole wigilijnym... 

- Barszcz z uszkami, zupa z grzybami, barszcz 

biały, zupa pomidorowa - bo taką zupę 

najbardziej lubi jeść Grześ. 

- Kapusta i pierogi. Tylko bez grochu, bleee - 

mówi jedna z dziewczynek. 

- Pierogi z kapustą. Kasza ze śliwkami - dzieci 

niezmordowanie wymieniają potrawy wigilijne. 

- I jeszcze kompot ze śliwkami - przypomina 

Justynka. 

- I pierogi ruskie - rzuca któreś z dzieci, i nagle 

jak lawina zaczynają jeden przez drugiego. 

- Tak, tak!!! Pierogi ruskie, najlepsze na świecie. 

- A ja wolę z kapustą - nieśmiało próbuje przebić 

się przez ten wrzask Wiktoria. Ale nikt jej nie 

słucha. Pierogi ruskie, choć przecież niewigilijne, 

stają się potrawą numer 1. 

Dorośli lubią święta, bo…- Bo jesteśmy razem, 

my nie idziemy do szkoły, a rodzice nie idą do 

pracy - mówi Marysia. 

- Jesteśmy grzeczni i śpiewamy razem kolędy i 

nie grymasimy - zgodnie mówią wszyscy. 

- A znacie jakieś kolędy? - pytam. 

- Tak!!!. Najbardziej "Lulajże Jezuniu" 

I zaśpiewały.  

Agnieszka Masłowska / DEON.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Witaj mały poszukiwaczu 

przygód! 

Dwa miesiące temu podzieliłem 

się z Tobą kilkoma informacjami 

o Gabonie, w Afryce gdzie 

posługuje jako misjonarz. Mam 

nadzieję, że pamiętasz.  

Dziś chciałbym ci opowiedzieć o 

dwóch rzeczach. Obie bardzo 

ciekawe. Dokładnie chodzi o 

jedzenie i Boże Narodzenie. 

Nawet się to trochę łączy.  

Co jedzą ludzie w Gabonie? 

Część rzeczy jest bardzo podobna do tych co w Europie, bo są tu 

sklepy z importowaną żywnością. Najbardziej znaną potrawą jest 

maniok. To taka roślina z której spożywa się cześć bylinową, 

odrobinę podobna do naszych ziemniaków. Ludzie lubią ją tu jeść 

po sfermentowaniu, kiedy zyskuje dość kwaśny smak. Dodatkowo 

podstawowy posiłek składa się z ryżu i kurczaka lub ryby. Na stole 

można spotkać dużo różnych potraw przygotowywanych z tych 

trzech składników. Na deser może być podana manna z kukurydzy, 

mocno osłodzona lub mini pączki.  

A czym się różni Boże Narodzenie w Gabonie od tego w Europie? 

Dwie najważniejsze różnice to pogoda, bo tutaj jest to środek lata, 

jest bardzo ciepło i pada dużo śniegu….. ups. Nie, deszczu. Plus nie 

zobaczymy tutaj żywej choinki, może ewentualnie świątecznie ubraną palmę. Pewne jest to, że 

mimo braku śniegu i choinki Jezus rodzi się w tutejszych sercach i Kościele.  

Pięknych, pełnych nadziei Świąt Narodzenia Pańskiego!  

Joyeux Noël 

Fr Sebastian Piasek OFMCap 

 

  

 

 

  

 

  



Bądź staroświecki – wyślij kartkę świąteczną. Jeszcze zdążysz! 

Może w tym roku, zamiast w pośpiechu wysyłać świąteczne SMS-y, poszukajmy prawdziwych kartek i napiszmy 

życzenia, które będą dla adresatów prawdziwym prezentem. Podzielmy się myślą i ciepłem. Miłością, a przede 

wszystkim naszą radością z Bożego Narodzenia. I nie zapomnijmy, by włożyć do koperty z kartką kawałek opłatka. 

Dlaczego kartkę? 

To prawda, szybciej będzie zadzwonić albo napisać wiadomość. Taka papierowa przesyłka ma natomiast w sobie coś 

bezcennego. Może i kosztuje trochę wysiłku: kartkę trzeba kupić, wypełnić, zaadresować, pójść na pocztę… ale w 

ostateczności zamienia się w piękny gest pamięci o kimś. Pamięci, ale także przypomnienia tej osobie o nas – może 

dzięki symbolicznej kartce postawionej gdzieś w pokoju ktoś w te święta od czasu do czasu pomyśli cieplej o jej 

nadawcy. Zdobądź się na jeszcze więcej szaleństwa i zrób kartki sam(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



  

Poćwicz śpiewanie kolęd!  

"DZISIAJ W BETLEJEM" 

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w 

Betlejem 

wesoła nowina, 

że Panna czysta, że Panna czysta 

porodziła Syna. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, króle witają, 

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 

cuda, cuda ogłaszają.  

2. Maryja Panna, Maryja Panna 

Dzieciątko piastuje, 

i Józef stary, i Józef stary 

Ono pielęgnuje. 

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce 

Panna syna rodzi 

Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce 

ludzi oswobodzi 

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie 

od wschodu przybyli 

I dary Panu, i dary Panu 

kosztowne złożyli 

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my 

przywitać Jezusa 

Króla na królmi, Króla nad królmi 

uwielbić Chrystusa 

6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon 

dziś, nasz wieczny Panie 

Któyś złożony, któryś złożony 

na zielonym sianie 

7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony 

Boże nieskończony 

Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie, 

Boże niezmierzony 

"CICHA NOC" 

1. Cicha noc, święta noc, 

Pokój niesie ludziom wszem. 

A u żłóbka Matka Święta, 

Czuwa sama uśmiechnięta, 

Nad Dzieciątka snem, 

Nad Dzieciątka snem, 

2. Cicha noc, święta noc, 

Pastuszkowie od swych trzód, 

Biegną wielce zadziwieni, 

Za anielskim głosem pieni, 

Gdzie się spełnił cud, 

Gdzie się spełnił cud, 

3. Cicha noc, święta noc, 

Narodzony Boży Syn, 

Pan Wielkiego Majestatu, 

Niesie dziś całemu światu, 

Odkupienie win, 

Odkupienie win, 

4. Cicha noc, święta noc, 

Jakiż w tobie dzisiaj cud, 

W Betlejem Dziecina święta 

Wznosi w górę swe rączęta 

Błogosławi lud. 

 



PRZEPIS: PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE, PYSZNE I MIĘKKIE OD RAZU PO UPIECZENIU 

 
Pierniczki świąteczne uwielbiamy od pokoleń. I nasze mamy, i babcie 

co roku przed świętami roztaczały w całym domu cudowną woń 

piernikowych wypieków. Dekorowaliśmy je czym się dało, a potem 

zajadaliśmy się nimi, czasem podkradając pierniki ukradkiem z 
kuchni... 

 

Przedświąteczny okres to prawdziwy sezon na pieczenie 

pierniczków. Są one pierwszym zwiastunem zbliżającego się Bożego 

Narodzenia. Pierniczki pieczemy bowiem często z dużym 

wyprzedzeniem - szczelnie przechowywane mogą być upieczone 

nawet jeszcze w listopadzie. Ale pewnie wiele z Was też wie, że 

pierniczki upieczone w listopadzie nie mają szans doczekać świąt :) 

Domownicy już się o to postarają, żeby trzeba było piec kolejną partię :) I nic w tym złego - pieczenie 

pierniczków to także świetna zabawa, która potrafi zaangażować wszystkich domowników. Dla każdego 

wycinanie kształtów ciasteczek foremkami, a szczególnie dekorowanie upieczonych już pierników to 

prawdziwa frajda. Warto więc wykorzystać ten czas i piec pyszne pierniczki jak często się da :) Mamy dla 

Was przepis na przepyszne, od razu po upieczeniu miękkie świąteczne pierniki. 

 

PRZEPIS NA ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI MIĘKKIE ZARAZ PO UPIECZENIU 

Składniki: 

 - 2 szklanki mąki pszennej tortowej 

 - 2 jajka 

 - 1/2 szklanki cukru pudru  

 - 1 łyżka miodu 

 - 2 łyżeczki przyprawy korzennej (do piernika) 

 - 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 - 25 g świeżych drożdży (lub 7 g drożdży suszonych) 

 - 60 g masła 

 - dekoracje wg uznania, mogą być kupione gotowe ze sklepu 

  

Sposób przygotowania:  

Masło wyjąć z lodówki, musi być miękkie. Mąkę pszenną wymieszać z cukrem pudrem, sodą i przyprawą 

do piernika. Masło podgrzać z miodem aż do momentu, gdy się rozpuści, na końcu dodać drożdże i 

wymieszać. Obie partie składników wymieszać, dodając jedno jajko. Z powstałej masy wyrobić gładkie 

ciasto i odstawić na kwadrans. 

Przy wyrabianiu ciasta można dodać składniki wg własnego pomysłu, np. olejek pomarańczowy dla 

aromatu, kakao dla uzyskania ciemniejszego koloru czy zmielone orzechy lub migdały. 

Ciasto rozwałkować na grubość 3-4 mm. Przy użyciu foremek wyciąć ulubione kształty pierniczków 

świątecznych, z wierzchu smarować je rozmąconym jajkiem. Wyłożyć na blachę piekarnika (posmarowaną 

tłuszczem lub wyłożoną papierem do pieczenia) i piec w temperaturze 190 stopni przez 8-12 minut. 

Gotowe pierniczki można polać czekoladową polewą. Udekorować wg własnego uznania i pomysłowości - 

dzieciaki uwielbiają to robić. Fantazyjne świąteczne przysmaki gotowe - smacznego :) 

 

Tekst i przepis pochodzi ze strony www.pieknowdomu.pl  

 

 

A do pierniczków pyszna, rozgrzewająca herbatka imbirowa!   

Rozgrzewająca herbata imbirowa  

Składniki:  

 

czarna herbata,  

świeży imbir, 

cynamon,  

miód.  

Herbatę parzymy jak zwykle. Jeśli ma mieć pobudzające działanie, ok. 3 minuty, jeśli ma wyciszyć i pomóc 

zasnąć, należy zaparzać ją ok. 6-7 minut. Pokrojony w plastry imbir umieszczamy w filiżance razem ze 

szczyptą cynamonu i zalewamy naparem. Słodzimy miodem do smaku.   

 

http://www.pieknowdomu.pl/
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W oczekiwaniu na Wigilję 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Życzymy wam PIĘKNYCH Świąt 

Bożego Narodzenia z piosenką na 

ustach 😊 Do zobaczenia w Nowym 

Roku!!! 

Jest taki dzień 

Bardzo ciepły, choć grudniowy 

Dzień, zwykły dzień 

W którym gasną wszelkie spory 

Jest taki dzień 

W którym radość wita wszystkich 

Dzień, który już 

Każdy z nas zna od kołyski 

Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia 

Wszyscy wszystkim ślą życzenia 

Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom 

Tchnienie wiatru - płatkom śniegu 

Jest taki dzień 

Tylko jeden raz do roku 

Dzień, zwykły dzień 

Który liczy się od zmroku 

Jest taki dzień 

Gdy jesteśmy wszyscy razem 

Dzień, piękny dzień 

Dziś nam rok go składa w darze 

Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia 

Wszyscy wszystkim ślą życzenia 

A gdy wszyscy usną wreszcie 

Noc igliwia zapach niesie.... 

(Piosenka Czerwonych Gitar, warto posłuchać) 

 

Ogłoszenia  

Katechezy dla dzieci i młodzieży w Angered 2022 

8 i 22 stycznia 

5 i 19 lutego 

5 i 19 marca 

2 i 30 kwietnia 

14 i 28 maja 

Adres na który można zgłaszać nieobecność 

dzieci,wysyłać pytania i sugestie to 

pmkkatecheza@gmail.com 

Aktualne informacje na temat Mszy Św. w 

Goteborgu i okolicach, katechez dla dzieci i 

młodzieży można znaleźć na FB Polskiej Misji 

Katolickiej w Göteborgu. 

 

Serdecznie zapraszamy w środy ,1,8, 15 i 22 

grudnia na Mszę roratnią na godzinę 19 w 

kościele na Heden oraz poniedziałki 6,13 i 

20 Angered na godzinę 19. 

 

Ogłaszamy konkurs: 

Konkurs na zimowe opowiadanie lub wiersz. 

Konkurs adresowany do dzieci w wieku od 10 do 12 

lat.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie 

autorskiego, dotąd niepublikowanego opowiadania 

lub wiersza, o tematyce zimowej na adres 

pmkkatecheza@gmail.com (zrób zdjecie swojego 

wiersza i przyślij na podany adres) 

Oraz konkurs plastyczny dla dzieci od 7 do 9 lat pod 

tytułem „Zimowy Pejzaż”. Technika wykonania prac: 

plastyczna płaska – farby, kredki, ołówek i flamastry. 

Format pracy: A4.  

Na podpisane prace 

konkursowe czekamy do 5 

lutego 2022. 

 

 

 

 



I na koniec jeszcze trochę zabawy 😊  

Znajdź 10 różnic  

 



 


