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Jak przygotować adwentowy łańcuch „NARODZINY JEZUSA”? 

Opracowanie: Emilia Grzonkowska  
 

Materiały: 

 papier A4 w pięciu różnych kolorach (koniecznie żółty na gwiazdy) 

 nożyczki lub trymer 

 klej lub taśma klejąca lub zszywacz 

 historia narodzenia Jezusa do wydruku (na kolejnych stronach) 

 

Wykonanie: 

 ułóż kolorowe kartki w drukarce w wybranej przez ciebie kolejności kolorów łańcucha 

 wydrukuj historię narodzenia Jezusa 

 rozetnij poszczególne elementy łańcucha i wytnij gwiazdę 

 począwszy od 1 grudnia dzieci czytają fragment z Biblii i dodają do papierowego łańcucha (kwadrat 

z kolejnym numerem dnia dobrze służy jako miejsce do sklejenia 😊) 
 

 

 

 

Wspaniałych przygotowań do Świąt 

Emilia 

 

 

 

 

 

MATERIAŁ PONIŻEJ 
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1 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego,  

zwanego Nazaret, do panny, [której] było na imię Maria. 

Ewangelia św. Łukasza 1, 26-27 

5 
I rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 

według słowa twego. 

Ewangelia św. Łukasza 1, 38 

9 
I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła.  

I porodziła syna swego pierworodnego 

Ewangelia św. Łukasza 2,6-7 

13 
I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką,  

która będzie udziałem wszystkiego ludu, 

Ewangelia św. Łukasza 2,10 

17 
I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w 

żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. 
Ewangelia św. Łukasza 2,16-17 

21 
I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, 

i upadłszy, oddali mu pokłon 

Ewangelia św. Mateusza 2,11 
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2 I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.  

Ewangelia św. Łukasza 1,30 

6 
I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały 

świat. 

Ewangelia św. Łukasza 2,1 

10 I położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

Ewangelia św. Łukasza 2,7 

14 
Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan,  

w mieście Dawidowym. 

Ewangelia św. Łukasza 2,11 

18 
I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko,  

co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. 

Ewangelia św. Łukasza 2,20 

22 potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. 

Ewangelia św. Mateusza 2,11 
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3 I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. 

Ewangelia św. Łukasza 1,31 

7 Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. 

Ewangelia św. Łukasza 2,3 

11 
A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający  

nocne straże nad stadem swoim. 

Ewangelia św. Łukasza 2,8 

15 
A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte  

w pieluszki i położone w żłobie. 

Ewangelia św. Łukasza 2,12 

19 
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, 

oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 

Ewangelia św. Mateusza 2,1 

23 
Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na 

jego ramieniu, i nazwą go: [...] Książę Pokoju. 

Księga Izajasza 9,5 
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4 Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. 

Ewangelia św. Łukasza 1,32 

8 
Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta 

Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida,  
aby był spisany wraz z Marią 

Ewangelia św. Łukasza 2,4-5 

12 
I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; 

i ogarnęła ich bojaźń wielka. 

Ewangelia św. Łukasza 2,9 

16 
I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga 

i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom,  
w których ma upodobanie. 

Ewangelia św. Łukasza 2,13-14 

20 
A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy 

do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. 

Ewangelia św. Mateusza 2,9 

24 
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 

Ewangelia św. Jana 3,16 
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Bogu niech będą dzięki za 

niewysłowiony dar jego -

JEZUSA 
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