Wszystkim, którym bliskie s¹ radoœci królestwa niebieskiego
i którzy z ochoczym sercem pragn¹ podzieliæ siê swoim
szczêœciem z innymi.
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S³owo wstêpne
Ksi¹¿eczka ta, przeznaczona przede wszystkim dla dzieci,
powsta³a jako produkt uboczny wieloletniego wydawania
po-mocniczych materia³ów do pism i gazetek parafialnych
„image”. Zwykle jedna strona ka¿dego numeru by³a poœwiêcona dzieciom. Sk³ada³y siê na ni¹ ryciny i teksty nawi¹zuj¹ce do niedziel i œwi¹t roku liturgicznego, krzy¿ówki,
komiksy, zgady-wanki, listy. Wszystkie te elementy mo¿na
znaleŸæ równie¿ w tej ksi¹¿eczce.
Wydawca ma nadziejê, ¿e ksi¹¿eczk¹ t¹ sprawi wielk¹ radoœæ dzieciom, a doros³ym – zw³aszcza rodzicom, ale
i przedszkolankom, katechetom, nauczycielom, ró¿nym liderom
grup parafialnych – dostarczy cennej pomocy, która umo¿liwi
im prowadzenie swoich Pociech i swoich Wychowanków przez
ca³y rok liturgiczny, pozwoli prze¿yæ wspólnie z dzieæmi
wspania³e chwile – takie, które g³êboko zapadaj¹ w pamiêæ
i powracaj¹ w trudnych czasach, krzepi¹c serce, budz¹c nadzie5

jê, bo przecie¿ jest dobry Bóg, który czuwa nad wszystkim
i czeka na nas w swym domu, pe³nym radoœci i wesela na wieki.
O tym przecie¿ bezustannie uczy nas rok liturgiczny z wszystkimi swoimi œwiêtami i obrzêdami.
Pierwsze, papierowe, wydanie tej ksi¹¿eczki ukaza³o siê
w 2003 roku pod tytu³em "image-quiz". Obecne, drugie, tym
ró¿ni siê od pierwszego, ¿e zosta³o opublikowane w formie
e-booka, co zapewne stwarza nowe i wiêksze mo¿liwoœci korzystania z niej, i ¿e wprowadzono nieodzowne poprawki,
a nadto pewne u³atwienia, na przyk³ad pocz¹tkowe litery
w przypadku niektórych odgadywanych hase³.
Wydawca ¿yczy, jak z okazji pierwszego wydania, Wszystkim – dzieciom i doros³ym – dobrej zabawy.

S£OWO WSTÊPNE
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Kochane Dzieci,
znowu mo¿emy przez d³ugie cztery
tygodnie z radoœci¹ oczekiwaæ na œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. Niektórzy czekaj¹ bardzo
niecierpliwie, bo ju¿ chcieliby wiedzieæ, jakie
dostan¹ prezenty. Czasem nawet z powodu
niezaspokojonej ciekawoœci nie zauwa¿aj¹,
jak piêkny jest Adwent. Wszêdzie trwaj¹
przygotowania do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Sprzedawcy przeœcigaj¹ siê w reklamach, piecze
siê pierniki, co tydzieñ na wieñcu adwentowym
zapala siê jedn¹ œwiecê wiêcej, ka¿da roratnia
Msza œwiêta przypomina, co wkrótce ma siê
wydarzyæ, a lampiony rozœwietlaj¹ce nam
drogê, gdy idziemy na Roraty, s¹ znakiem
Œwiat³a, które wnet objawi siê ca³emu œwiatu.
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Kto wymyœli³ Adwent?
Ju¿ na pierwszych stronach Pisma Œwiêtego czytamy
o Pannie, która urodzi Dziecko, a Ono zdepcze g³owê Wê¿a.
S³owa te mówi¹, ¿e ludzie od dawien dawna oczekiwali na
przyjœcie Tego, który usunie wszelkie z³o na ziemi.

Jeœli znajdziesz
w³aœciw¹ drogê od
drzewa rajskiego do
gwiazdy betlejemskiej,
odgadniesz s³owa,
które ludzie kierowali
do Boga, by spe³ni³
ich têsknotê
za Zbawc¹.

ADWENT
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B³aganie o deszcz, gdy idzie zima?
Swej têsknocie za Zbawc¹ dajemy szczególny wyraz
uczestnicz¹c w Roratach. Ta dziwna nazwa bierze siê od
s³ów rozpoczynaj¹cych Msze roratnie („Rorate, coeli de
super”), które s¹ odprawiane ku czci Matki Bo¿ej, czekaj¹cej
na przyjœcie Zbawiciela œwiata od chwili zwiastowania Jej
przez archanio³a Gabriela, ¿e urodzi Syna, Jezusa.

Dowiesz siê, co znacz¹ przytoczone wy¿ej ³aciñskie s³owa, jeœli w odpowiedniej
kolejnoœci zbierzesz do naczyñ spadaj¹ce krople deszczu.
9

ADWENT

G³os wo³aj¹cego na pustyni?
W Adwencie Koœció³ przypomina nam te¿ postaæ œwiêtego
Jana Chrzciciela, przede wszystkim jego s³owa, którymi
zachêca³ swoich s³uchaczy, by przygotowali siê na przyjœcie
Zbawcy. S³owa te do dziœ s¹ wa¿ne, bo pouczaj¹ nas, o co
w³aœciwie chodzi w Adwencie.
Jeœli uda ci siê dopasowaæ
do siebie zgromadzone kamienie,
odgadniesz s³owa, które Jan Chrzciciel
g³osi³ na pustyni, by przygotowaæ siê
na przyjœcie Zbawiciela.

ADWENT
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Wo³anie z ciemnoœci
Wszyscy wiemy, ¿e 4 grudnia
obchodzimy imieniny Barbary.
Wydaje siê, ¿e Koœció³
nieprzypadkowo wspomina
œwiêt¹ Barbarê w Adwencie.
Wed³ug legendy by³a
przeœladowana za wiarê przez
w³asnego ojca, który zamkn¹³ j¹
w wie¿y i g³odzi³, aby wypar³a
siê Jezusa, Zbawiciela œwiata.
Barbara jednak wytrwa³a
w swej wierze, bo w mrocznej
celi i poœród cierpienia
pociesza³ j¹ sam Jezus.
U³ó¿ we w³aœciwej kolejnoœci ceg³y,
a dowiesz siê,
kim by³ Jezus dla œwiêtej Barbary
i kim jest dla nas,
wci¹¿ oczekuj¹cych Jego przyjœcia.
J

Œ
Œ
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4 GRUDNIA

W otoczeniu anio³ów i diab³ów
Wszystkie myœli w Adwencie biegn¹ ku Betlejem. Tam
w „Domu Chleba”, bo tak nale¿a³oby oddaæ po polsku nazwê
tej mieœciny, spotykaj¹ siê pasterze i królowie, ubodzy
i bogaci, gdy¿ szukaj¹ Tego, u którego mog¹ siê posiliæ na
¿ycie wieczne. Obrazem zaœ pokarmu nieœmiertelnoœci jest
po prostu chleb. Nie dziwi zatem, ¿e na
drodze do Betlejem spotykamy
œwiêtego Miko³aja, biskupa z Miry
(Azji Mniejszej). Do niego te¿ uciekaj¹
siê wszyscy potrzebuj¹cy i ró¿ne
grupy obieraj¹ go sobie za patrona
i opiekuna. Jest bowiem dobry jak chleb.
W jego otoczeniu nawet diab³y
nie s¹ tak groŸne.

Wybieraj¹c prezenty,
odgadnij, jaki przydomek
w Koœciele wschodnim
nadaje siê œwiêtemu
Miko³ajowi?

C
6 GRUDNIA
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Proste pytania
1. Drzewo, z którego Adamowi i Ewie nie wolno by³o jeœæ owoców,
by³o drzewem
(Rdz 2,9-17)
a) poznania dobra i z³a
b) poznania z³a
c) ¿ycia
2. Adam i Ewa zostali wygnani z raju, aby nie mogli
(Rdz 3,22-23)
a) jeœæ z drzewa ¿ycia
b) pozostawaæ pod wp³ywem wê¿a
c) s¹dziæ, ¿e bezkarnie mo¿na przekraczaæ przykazania Bo¿e
3. W Ewangelii £ukasza mówi siê, ¿e kap³an Zachariasz nie uwierzy³
s³owom Gabriela, ¿e El¿bieta bêdzie mia³a syna, poniewa¿
(£k 1,13-20)
a) by³a dziewic¹
b) by³a w podesz³ym wieku
c) jeszcze siê nie narodzi³a
4. Jan Chrzciciel, który wzywa³ ludzi do nawrócenia, nosi³ odzienie
(Mt 3,1-4)
a) z we³ny
b) z sierœci wielb³¹dziej
c) z sierœci koziej
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Odpowiedzi
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Kochane Dzieci,
wreszcie jest Wigilia. Wieczorem zasi¹dziemy do
sto³u wigilijnego, przedtem trzeba przystroiæ choinkê,
przygotowaæ prezenty. W nocy, zamiast jak zwykle
po³o¿yæ siê spaæ, idziemy na pasterkê, by powitaæ
Dzieciê Jezus, naszego Zbawiciela, na którego tak
d³ugo czekaliœmy. PóŸniej, wraz z innymi dzieæmi,
pójdziemy do stajenki, by oddaæ Bo¿ej Dziecinie ho³d,
jak to uczynili pasterze i królowie.
Nasza radoœæ jest ogromna. Jej zewnêtrznym
wyrazem, jak¿e piêknym, jest choinka. Przypomina
o drzewie rajskim, pod którym Adam i Ewa ulegli
podszeptom wê¿a, i o drzewie krzy¿a, na którym
umrze Bo¿e Dzieciê, gdy doroœnie – Jezus, byœmy
mogli cieszyæ siê ¿yciem wiecznym. Z tego powodu
ogromna jest te¿ nasza wdziêcznoœæ, której skromnym
wyrazem s¹ œwi¹teczne prezenty.
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Wszystko gotowe
Czekamy tylko na pierwsz¹ gwiazdkê. Gdy siê pojawi,
zasiadamy do sto³u wigilijnego. Wpierw jednak po³amiemy
siê op³atkiem na znak pojednania i mi³oœci.
Czy jeszcze czekamy na kogoœ…
ARBZSZC Z SZAMIUK
APRK MSAO¯YN
EDZLŒEI W TNAMIEŒEI
YBAR ESZAFANOWAR
ZAUP ORZGBYAW
PEKIRIN
ORIGPIE Z YGARZBIM
ŒDIEZEL YRAMONWAEN
ZDEILEŒ W JEOLU
MAÑ£AEC Z MMEIKA
IATUK
£KTAASA RZANOAWJY
BAYR W LGRAAEEIC

Nie, ju¿ nie czekamy na nikogo. Pusty talerz jest znakiem, ¿e jesteœmy gotowi
przyj¹æ do swego domu Jezusa, a jeœli Jego, to i ka¿dego cz³owieka
w potrzebie. Jezus bowiem powiedzia³:
„Kto przyjmuje jednego z tych moich braci najmniejszych

Uzupe³nij brakuj¹cy tekst, odgaduj¹c z rozsypanek literowych nazwy potraw
wigilijnych i uk³adaj¹c has³o z liter w zaznaczonych kratkach.
WIGILIA
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Dary wdziêcznoœci
W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia obdarowujemy siê nawzajem
prezentami. Nie musz¹ byæ one wielkie czy kosztowne.
Wystarczy, ¿e s¹ dane z serca. Zdarza siê, ¿e w tym dniu
sk³adamy podarunki nieznanym nam osobom, kupuj¹c np.
bo¿onarodzeniow¹ œwiecê Caritasu. A wszystko to czynimy
w dowód wdziêcznoœci za wielki dar, jaki w tym dniu ka¿dy
z nas otrzymuje. I to niezale¿nie od tego, czy jest grzeczny
czy nie, bogaty czy ubogi, bia³y czy czarny.

Jeœli we w³aœciwej kolejnoœci
ubierzesz choinkê, dowiesz siê,
jaki to dar zobowi¹zuje nas do
ustawicznej wdziêcznoœci.
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BO¯E NARODZENIE

Do stajenki
To musia³a byæ cudowna noc. Rozgwie¿d¿one niebo. Cisza.
I nagle anielskie œpiewy, jasnoœæ i g³os: Nie bójcie siê,
narodzi³ siê Zbawiciel, idŸcie do Betlejem, znajdziecie Dzieciê
owiniête w pieluszki. I pobiegli. Na pami¹tkê tego wydarzenia
i my biegniemy o pó³nocy do koœcio³a, gdzie jest odprawiana

Nazwa ta bowiem pochodzi od ³aciñskiego s³owa
„pastor” to znaczy

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê, co pomo¿e
ci wpisaæ brakuj¹ce s³owo.
U³atwieniem albo utrudnieniem
mo¿e okazaæ siê wskazówka, ¿e
raz jeden musisz wpisaæ litery
Z, K, dwa razy - P, S, T, E, R,
a literê A a¿ trzy razy.
Zwróæ te¿ uwagê, ¿e wymienione
przedmioty nale¿a³y do zwyk³ego
wyposa¿enia dawnych pasterzy,
choæ ich praca wygl¹da³a nieco
inaczej ni¿ dziœ.
BO¯E NARODZENIE
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Udali siê pospiesznie w drogê…
Ale jak¹? Okolica by³a górzysta. Ciemna noc. Mogli
³atwo pob³¹dziæ. Ile¿ to œcie¿ek mo¿e prowadziæ do
tego samego celu! Na skróty – to najwiêksza
pokusa, zw³aszcza wtedy, gdy siê spieszymy.

I znaleŸli Dzieciê owiniête w pieluszki,
I Matkê Jego. Tak jak oznajmili im
pos³añcy niebiescy. I wielbili Boga.
I radowali siê wielce.
19

BO¯E NARODZENIE

Sen sprawiedliwego
Niekiedy mówimy, ¿e ktoœ œpi snem sprawiedliwego, znaczy
to, i¿ œpi spokojnie, g³êboko; nie drêcz¹ go ¿adne nocne
koszmary.
Cz³owiekiem sprawiedliwym by³ œwiêty Józef. Tak nazywa go
Pismo Œwiête. Zapewne te¿ spokojnie spa³, ale miewa³
przedziwne sny. W czasie snu przychodzi³ do niego anio³
i objawia³ mu wolê Bo¿¹. Tak by³o, gdy chcia³ potajemnie
opuœciæ brzemienn¹ Maryjê. Teraz, ¿eby ocaliæ Jezusa.
pierwsza litera alfabetu
bóg s³oñca
g³ówna rzeka w Egipcie
niezbêdna w podró¿y przez pustyniê
trzeba wzi¹æ go na drogê
przenoœny dom
zwierzê juczne(zdrobniale)
zapas ¿ywnoœci
osoby dobrowolnie
opuszczaj¹ce kraj ojczysty
Gdy zbudujesz piramidê, z liter w zaznaczonych kratkach bêdziesz móg³ u³o¿yæ
imiê króla, przed którym Józef, wraz z Jezusem i Maryj¹, musia³ uciekaæ do
Egiptu.
BO¯E NARODZENIE
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Straszne dzieci
Wcale nie chodzi o niegrzeczne dzieci, ale o dzieci, których
przeraŸliwie boj¹ siê doroœli. Jedni – ¿e bêd¹ musieli im
poœwiêciæ swój czas, a tym samym zrezygnowaæ z kariery,
drudzy – ¿e bêdzie ciaœniej w mieszkaniu, jeszcze inni – ¿e
mo¿e nie bêdzie tak dostatnio. Wszyscy boj¹ siê, ¿e strac¹
trochê w³adzy nad sob¹ czy rzeczami. O swoj¹ w³adzê ul¹k³
siê te¿ Herod, gdy siê dowiedzia³, ¿e narodzi³ siê nowy król.
To nic, ¿e jeszcze jest ma³ym dzieckiem. Dla bezpieczeñstwa
i spokoju kaza³ wymordowaæ wszystkich ch³opców do dwóch
lat w okolicy Betlejem.

Rozwi¹¿ rebus, a dowiesz siê, jak nazywa siê œwiêto, w którym wspominamy tych
niewinnych ch³opców – pierwsze ofiary przeœladowañ Jezusa.
21

BO¯E NARODZENIE

Patron dobrego prze³omu
W 314 roku zosta³ biskupem Rzymu. Doczeka³ siê koñca
przeœladowania chrzeœcijan i móg³, pewny opieki ze strony
pierwszego chrzeœcijañskiego cesarza Konstantyna,
wprowadziæ Koœció³ w epokê pokoju. Umar³ 31 grudnia 335
roku. Koœció³ wspomina go w³aœnie tego dnia w nadziei, ¿e
skoro by³ œwiadkiem tak dobrych zmian, bêdzie siê te¿
wstawia³ u Boga, by lud Bo¿y cieszy³ siê wszelk¹
pomyœlnoœci¹ i pokojem.
Od jego imienia wziê³y te¿
nazwê wieczorne i nocne zabawy
taneczne, spotkania po³¹czone
z toastem, wznoszonym na
po¿egnanie starego i powitanie
nowego roku.
Oczywiœcie, wiadomo,
o kogo chodzi!

Jego patronalne œwiêto przypomina te¿ o dawnej, m¹drej maksymie, któr¹ mo¿esz
u³o¿yæ z liter rozmieszczonych wokó³ tarczy zegara.

C
KONIEC STAREGO ROKU

U
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Jezus jest bram¹
Pory roku przychodz¹ i przemijaj¹. Roœlinnoœæ kie³kuje,
rozkwita i wiêdnie. W zimie marzymy o cieple i dojrza³ych
wiœniach. Cz³owiek jednak jest czymœ wiêcej ni¿ kwiatem,
dojrza³¹ wiœni¹, usch³ym liœciem. Czas nie trzyma go
w swych szponach. Chrystus jest bram¹, przez któr¹
przechodzimy ze œwiata okreœlanego przez czas do œwiata
wiecznego. Bóg stworzy³ niebo i ziemiê, a Chrystus œwiat
odkupi³ i ukaza³ drogê prowadz¹c¹ do prawdziwej wolnoœci
i do prawdziwego nieba. On jest Panem wszelkiego czasu.

Jeœli z liter, zastêpuj¹cych iskry
rozb³yskuj¹cych ogni sztucznych,
uda Ci siê u³o¿yæ s³owa
(oddzielnie z liter w œrodkowym
krêgu i oddzielnie z liter na
zewnêtrznym okrêgu), odgadniesz
dwa tytu³y, jakimi obdarza siê
Jezusa Chrystusa.

A
P
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NOWY ROK

Na progu nowego pocz¹tku
Gdy myœlimy o Jezusie – i wtedy, gdy by³ ma³¹ dziecin¹,
i póŸniej, gdy by³ dwunastoletnim m³odzieñcem, gdy naucza³
i czyni³ cuda, i wreszcie, gdy umiera³ na krzy¿u – myœlimy
te¿ o Jego Matce. Dobrze zatem, ¿e w³aœnie J¹ – Tê, która,
choæ by³a Matk¹ Boga, pamiêta³a o zwyk³ych ludzkich
sprawach, np. w Kanie Galilejskiej, wspomina Koœció³ w dniu,
w którym Jezus zosta³ obrzezany i otrzyma³ imiê
zapowiedziane przez anio³a – w dniu, który jest zarazem
pierwszym dniem nowego roku kalendarzowego.
Jeœli rozwi¹¿esz
krzy¿ówkê,
litery
w zaznaczonych
kratkach,
czytane z góry
na dó³, utworz¹
s³owo, które
pozwoli Ci
zrozumieæ,
dlaczego
Koœció³ pierwszy
dzieñ nowego
roku poœwiêca
Matce Bo¿ej.
NOWY ROK
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A na ziemi pokój...
Na pocz¹tku ka¿dego nowego roku mamy nadziejê, ¿e bêdzie
to lepszy rok od ubieg³ego. ¯ywimy te¿ mocn¹ nadziejê, ¿e
w nowym roku wszyscy bêdziemy cieszyli siê pokojem.
Wiemy, ¿e obietnica og³oszona ludzkoœci w noc betlejemsk¹
jest dana i nam, na nasze czasy.
Dlatego pierwszy dzieñ nowego roku jest w Koœciele dniem
modlitw o pokój na œwiecie. Papie¿ co roku wydaje specjalne
orêdzie o pokoju. Ale który papie¿ wprowadzi³ Œwiatowy
Dzieñ Pokoju?

Dowiesz siê tego,
rozwi¹zuj¹c rebus
i wpisuj¹c w kratki litery
nazw przedmiotów; cyfry
wskazuj¹ na kolejn¹ literê
w danym wyrazie.
25

NOWY ROK

I ujrzeli œwiat³o jego na wschodzie…
i wyruszyli w dalek¹ podró¿, by oddaæ ho³d nowo
narodzonemu królowi. Nie przypuszczali, ¿e znajd¹ go
w stajni. Ale te¿ siê nie przerazili. Nie powiedzieli: „Och,
przepraszamy. Spodziewaliœmy siê…”. Uznali w Dzieciêciu
Króla nad króle i Pana nad pany. Oddali Mu ho³d
i ofiarowali dary jako cz³owiekowi, królowi i Bogu.
Ewangelie nie wspominaj¹, ¿e by³o trzech
Mêdrców czy Królów, ani nie podaj¹ ich
imion. To tradycja nada³a im imiona
i utrzymuje, ¿e jeden z nich by³ ciemnoskóry.
Z pewnoœci¹ Trzej Królowie nie mieli
walizek. Spróbuj jednak z ró¿nych nalepek
odgadn¹æ, która walizka do którego z nich
mog³aby nale¿eæ i jaki dar móg³by siê w niej
znajdowaæ. Doœæ powiedzieæ, ¿e inicja³y ich
imion pisze siê na drzwiach domów

i ¿e inicja³y te mo¿na te¿ uwa¿aæ za skrót
s³ów: Christus mansionen benedicat (niech
Chrystus pob³ogos³awi ten dom).
OBJAWIENIE PAÑSKIE
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Dzieci dzieciom
Œwiêto Trzech Króli nazywa siê te¿ œwiêtem Objawienia
Pañskiego, czyli objawienia siê Jezusa obcym narodom
i wiary, ¿e Dobra Nowina ma byæ g³oszona wszystkim ludom,
wszystkim rasom. Do tej myœli piêknie nawi¹zuj¹ kolêdnicy
misyjni. Przebrani za trzech króli, nios¹c gwiazdê – znak
Chrystusa, który objawi³ siê narodom – id¹ od domu do
domu i prosz¹ o datki dla dzieci w krajach misyjnych.

Pomó¿ przystroiæ kolêdnikom misyjnym
gwiazdê betlejemsk¹, a dowiesz siê, jaka
myœl im przyœwieca, gdy chodz¹ od drzwi do
drzwi, g³osz¹ Dobr¹ Nowinê i w ten sposób
staraj¹ siê pomóc dzieciom z krajów
misyjnych.

27

OBJAWIENIE PAÑSKIE

Nad Jordanem…
zebra³ siê t³um. Wszyscy przychodzili do Jana Chrzciciela,
który nawo³ywa³ do pokuty, i prosili o chrzest nawrócenia.
Przyszed³ te¿ Jezus, ale Jan waha³ siê Go ochrzciæ jak
„zwyk³ego grzesznika”. Gdy w koñcu jednak to uczyni³
i Jezus wyszed³ z wody, otworzy³y siê niebiosa, Duch Bo¿y
pod postaci¹ go³êbicy zst¹pi³ na Niego i da³ siê s³yszeæ
g³os z nieba…

ZnajdŸ w strumieniach wody,
czyli w rzêdach liter, s³owa,
które mówi³ g³os z nieba.

CHRZEST PAÑSKI
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Proste pytania
1. Jezus urodzi³ siê
(Mt 2,1)
a) w Betlejem Judzkim
b) w Betlejem w ziemi Zabulona
c) w Nazarecie
2. Herod dowiedzia³ siê, gdzie narodzi³ siê Jezus
(Mt 2,1-8)
a) od tajnej policji
b) od trzech Mêdrców ze Wschodu
c) od Józefa
3. Ewangelista Mateusz mówi, ¿e Mêdrców ze Wschodu by³o
(Mt 2,1-12)
a) dwóch
b) trzech
c) nie wiadomo ilu
4. Po przyjêciu przez Jezusa chrztu wyprowadzi³ Go na pustyniê
(Mt 4,1)
a) Jan Chrzciciel
b) szatan
c) Duch Bo¿y
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Kochane Dzieci,
okres od Niedzieli Chrztu Pañskiego do Œrody
Popielcowej nazywa siê w roku liturgicznym
okresem zwyk³ym, co jednak wcale nie znaczy,
¿e jest to czas nudny, czas, w którym nic siê nie
dzieje.
W tym okresie przypada przecie¿ uroczystoœæ
Nawrócenia œw. Paw³a, œwiêto Ofiarowania
Pañskiego, wspomnienie œw. Walentego, T³usty
Czwartek i, oczywiœcie, karnawa³.
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Dlaczego Mnie przeœladujesz?
Tak zwróci³ siê Pan Jezus do Szaw³a, który przeœladowa³
chrzeœcijan. Szawe³ by³ przekonany, ¿e wtr¹caj¹c uczniów
Jezusa do wiêzienia, broni wiary swoich ojców i wyœwiadcza
Bogu przys³ugê. Jezus nie tylko wstawi³ siê za swoimi
przeœladowanymi uczniami, nie tylko wzi¹³ ich w obronê, ale
tak¿e da³ do zrozumienia Szaw³owi, ¿e gdy wyrz¹dza z³o Jego
uczniom, godzi w Niego samego. Szawe³ prze¿y³ szok.
Nawróci³ siê i zosta³ gorliwym g³osicielem Jezusa.

Gdy rozwi¹¿esz krzy¿ówkê, litery w zaznaczonych kratkach utworz¹ nazwê miasta,
w pobli¿u którego Jezus stan¹³ na drodze dysz¹cego nienawiœci¹ Szaw³a.
NAWRÓCENIE ŒW. PAW£A
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Aby byli jedno…
Szawe³, gdy siê nawróci³, przybra³ nowe imiê, Pawe³. Teraz,
gdy uwierzy³, ¿e Jezus z Nazaretu jest oczekiwanym od
wieków Mesjaszem, nie szczêdzi³ trudu, by wszystkich
pozyskaæ dla Niego – i ¯ydów, i pogan. Usilnie te¿ zabiega³,
¿eby liczne Koœcio³y zachowa³y jednoœæ.
Dlatego uroczystoœæ Nawrócenia œw. Paw³a rozpoczyna
w Koœciele katolickim Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan.

Odczytaj w rzêdach liter u³o¿onych w têczê, która jest znakiem pokoju
i jednoœci w ró¿norodnoœci, s³owa modlitwy Jezusa o zachowanie jednoœci przez
Jego uczniów.
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EKUMENIZM

I przynieœli Jezusa do œwi¹tyni…
aby przedstawiæ Go Bogu. Œwiêto, które upamiêtnia to
wydarzenie, ma wiele nazw. Dawniej nazywa³o siê Œwiêtem
Oczyszczenia NMP, gdy¿ wed³ug Prawa Moj¿eszowego
ka¿da matka przez czterdzieœci dni po urodzeniu dziecka
uchodzi³a za nieczyst¹. Po up³ywie tych dni udawa³a siê do
œwi¹tyni i sk³ada³a kap³anowi synogarlicê jako ofiarê
oczyszczenia. Poza tym pierworodny syn by³ wed³ug Prawa
w³asnoœci¹ Boga i musia³ zostaæ przedstawiony w œwi¹tyni
Bogu i wykupiony, najczêœciej przez z³o¿enie ofiary
pieniê¿nej. St¹d œwiêto to nazywa siê Przedstawieniem
albo Ofiarowaniem Pana Jezusa w œwi¹tyni.
W Polsce jest znana jeszcze inna nazwa:
Matki Bo¿ej

G

By uzupe³niæ tê nazwê, wystarczy w³aœciwie poustawiaæ lichtarze ze œwiecami.
OFIAROWANIE PAÑSKIE
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Poœwiêceni Bogu
W œwiêto Ofiarowania Pañskiego Koœció³ obchodzi Œwiatowy
Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego. W ten sposób chce wyraziæ
wdziêcznoœæ tym wszystkim, którzy nie zawahali siê
poœwiêciæ swego ¿ycia ca³kowicie s³u¿bie Bogu i ka¿dego dnia
potwierdzaj¹ swoje postanowienie w s³u¿bie
potrzebuj¹cym ludziom.
Poza tym w sposób szczególny chce Koœció³ w tym dniu
podziêkowaæ Bogu za to, ¿e nie przestaje rozpalaæ w ludzkich
sercach mi³oœci, gotowej z³o¿yæ w ofierze samego siebie.

Wykreœl imiona bardziej
lub mniej znanych œwiêtych: Antoniego, Ewalda,
Leona, Marii, Kingi,
Piotra, Alojzego, Olgi,
Saby, Adama, Jana, Ireneusza, Ireny, Wita,
Salomei, Cyryla, £ucji,
Ewy, Urbana, Anny,
Albina, Judy, Pauli, Alberta, Erazma, Joanny, Piusa,
Jacka, Idziego, Otta,
a pozosta³e litery utworz¹
maksymê, która sprawdza
siê w ¿yciu osób
powo³anych do szczególnej
s³u¿by Bogu i ludziom.
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¯YCIE KONSEKROWANE

Radykalna zmiana
Nale¿a³ do grona tych kobiet i mê¿czyzn w III wieku,
w okresie wielkiego przeœladowania chrzeœcijan w Rzymie,
którzy woleli ponieœæ œmieræ mêczeñsk¹ ni¿ wyprzeæ siê
wiary w Jezusa.
W Polsce by³ do niedawna czczony jako patron chorych na
d¿umê, podagrê, choroby nerwowe i psychiczne, a przede
wszystkim jako opiekun chorych na padaczkê.
Na zachodzie Europy, g³ównie w Anglii i Stanach
Zjednoczonych, uwa¿a siê go za patrona zakochanych.
W dniu jego wspomnienia przyj¹³ siê zwyczaj, ostatnio tak¿e
w Polsce, wysy³ania kartek z pozdrowieniami i wyznaniami
mi³osnymi oraz obdarowywania siê ma³ymi prezentami.
Chodzi, oczywiœcie, o
A czemu dajemy m.in. wyraz, pisz¹c kartki do drogich nam osób?

14 LUTEGO
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W cieniu wielkich wydarzeñ
pozostawa³ œwiêty Józef, chocia¿ postawi³y na g³owie równie¿
jego ¿ycie. Zawdziêczamy mu, ¿e nie opuœci³ Maryi z Jej
Dzieciêciem, ¿e troszczy³ siê o Nich – i w niebezpieczeñstwie
œmierci, obieraj¹c drogê uchodŸcy (ucieczka do Egiptu)
i ka¿dego dnia, dbaj¹c, by mieli co jeœæ i w co siê ubraæ.

Jeœli rozwi¹¿esz krzy¿ówkê,
dowiesz siê, czytaj¹c z góry do
do³u litery w zaznaczonych
kratkach, kim by³ œwiêty Józef
dla Jezusa.
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Œwiêty Józef by³ cieœl¹, stolarzem.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e i Jezus
wyuczy³ siê tego zawodu. Przecie¿
nie przygl¹da³ siê bezczynnie jego
ciê¿kiej pracy.
19 MARCA

Weselcie siê w Panu…
Tak¹ zachêtê czêsto spotykamy w Piœmie Œwiêtym. Mamy
wiele powodów do radoœci. Bóg da³ nam dowód, ¿e nas
kocha. Jest z nami. ¯y³ jak cz³owiek na ziemi. Zna ludzkie
¿ycie, jego smutki i radoœci. Czas od Nowego Roku lub
Trzech Króli do Œrody Popielcowej jest szczególnym czasem
weso³oœci. Trwa karnawa³ – tañce, pochody, widowiska,
maskarady. Zabawa nasila siê zw³aszcza w ostatnich dniach
karnawa³u, nazywanych zapustami czy ostatkami.

Jeœli po³¹czysz maski i balony z dzieæmi, do których nale¿¹, poznasz prawdziwy
powód naszej radoœci.

KARNAWA£
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Proste pytania
1. Pawe³ zajmowa³ siê
(Dz 18,1-3)
a) ³owieniem ryb
b) pobieraniem c³a
c) wyrobem namiotów
2. Gdy okrêt, którym Pawe³ p³yn¹³ do Itaki, wpad³ w burzê, marynarze
wyrzucili za burtê
(Dz 27,14.18-19)
a) Paw³a
b) wszystkich wiêŸniów
c) ³adunek
3. „Panie, teraz pozwól swemu s³udze odejœæ w pokoju”, powiedzia³(a)
(£k 2,25-29)
a) pasterz, który musia³ wróciæ do swej trzody
b) Symeon, który nie mia³ umrzeæ, dopóki nie ujrzy Zbawiciela
c) Anna, prorokini maj¹ca 84 lata
4. Ile st¹gwi wody zamieni³ Jezus w wino na weselu w Kanie Galilejskiej
(J 2,1-11)
a) siedem
b) szeœæ
c) dwanaœcie
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Kochane Dzieci ,
zaraz po karnawale, w Œrodê Popielcow¹, zaczyna
siê okres Wielkiego Postu, trwaj¹cy czterdzieœci dni.
W tym czasie mamy przygotowaæ siê na w³aœciwe
prze¿ycie œwi¹t wielkanocnych. Zwykle
postanawiamy, ¿e w ci¹gu tych szeœciu tygodni
bêdziemy sobie odmawiali czegoœ, co lubimy,
pamiêtaj¹c o Jezusie, który przez czterdzieœci dni
przebywa³ na pustyni zupe³nie sam i niczego nie
jedz¹c. Wiemy jednak, ¿e post nie polega jedynie na
tym, ¿e trochê mniej zjemy albo w ogóle zrezygnujemy
z jakiegoœ posi³ku czy s³odyczy. Odmawiaj¹c sobie
czegoœ, mamy staæ siê bardziej wolni, niezale¿ni od
wielu rzeczy, które nas ograniczaj¹. Chodzi o to, by
umieæ za przyk³adem Jezusa odpowiedzieæ "nie" na
podszepty szatana. Jezus z mi³oœci do nas
zrezygnowa³ z wszelkiego bogactwa
i wszelkiej w³adzy.
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Prochem jesteœ…
Czas Wielkiego Postu ma byæ czasem innego sposobu
myœlenia albo, jak siê czêsto mówi, poprawy. Trzeba jednak
spe³niæ kilka warunków, ¿eby siebie poprawiæ. Przyznaæ,
gdzieœ g³êboko w sobie, ¿e nie jesteœmy doskonali, ¿e ka¿da,
nawet niewielka, zmiana na lepsze, wymaga ogromnego
wysi³ku, ¿e nie wszystko siê nam udaje, bo jesteœmy s³abi.
O tym wszystkim przypomina nam w³aœnie Œroda
Popielcowa, obrzêd posypywania g³ów popio³em na znak
naszej, ludzkiej, ma³oœci i dla przypomnienia, ¿e mimo tego
wszystko mo¿emy w Tym, który nas do koñca umi³owa³ –
w Jezusie Chrystusie, Bogu naszym.

Po³¹cz ze sob¹ cyfry tego szyfru, zaczynaj¹c zawsze od jedynki, a odkryjesz, jakie
s³owa - oprócz „Pamiêtaj, cz³owiecze, ¿e prochem jesteœ i w proch siê obrócisz” mo¿e wypowiadaæ kap³an, posypuj¹c popio³em g³owy wiernych.
ŒRODA POPIELCOWA
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Rozrywajcie serca… a nie szaty
Tak nawo³ywa³ Izraelitów prorok Joel, chc¹c nak³oniæ ich do
zmiany swego z³ego, niesprawiedliwego wobec Boga i ludzi
postêpowania. S³owa te zwracaj¹ te¿ nasz¹ uwagê, ¿e
w Wielkim Poœcie nie chodzi o przestrzeganie jakiejœ surowej
diety czy obnoszenie siê z jakimiœ znakami zewnêtrznej
pokuty, ale o nawrócenie naszych serc. Wielki Post ma nam
przypomnieæ, ¿e moc¹ chrztu staliœmy siê nowymi ludŸmi,
i sk³oniæ do zastanowienia, czy nimi naprawdê jesteœmy, to
znaczy, czy w swym postêpowaniu staramy siê naœladowaæ
Jezusa, który sta³ siê naszym s³ug¹.
„Rozrywanie serca” jest symbolem
naszego ¿alu, ¿e nie wszystko
w naszym ¿yciu by³o w porz¹dku.
Z rozdartym sercem trudno jednak
¿yæ. Tak jak ciê¿ko ¿yæ,
nie kochaj¹c. Po³¹czenie serc,
znak wewnêtrznej zmiany,
naszego nawrócenia, pozwoli
odgadn¹æ istotê wielkiego,
nieob³udnego, postu.
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WIELKI POST

W pokorze
Œwiêto Zwiastowania Pañskiego jest najstarszym
œwiêtem maryjnym. Przyjêcie bowiem przez Maryjê
w pokorze s³ów anio³a wys³annika Bo¿ego, ¿e stanie siê
Matk¹ Boga, zapocz¹tkowa³o ziemskie ¿ycie Syna Bo¿ego,
naszego Pana.
¯YZYSWNJA
DADWI
FEÓZJ
KBJUA
BREIGAL
LAELAGI
L¯EATEBI
Jeœli z rozsypanych literek u³o¿ysz imiona i nazwy wystêpuj¹ce w ewangelicznym
opowiadaniu o zwiastowaniu Maryi (£k 1,26-38), dowiesz siê, uk³adaj¹c z liter
w zaznaczonych kratkach nazwê miasta, gdzie to wa¿ne wydarzenie w historii
zbawienia mia³o miejsce.

ZWIASTOWANIE PAÑSKIE
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Bóg jest mi³osierny
Nikt nie jest jak Bóg. Ju¿ na pocz¹tku Pisma Œwiêtego
czytamy w opowiadaniu o Kainie i Ablu, ¿e grzech le¿y
u naszych wrót i czyha na nas, a przecie¿ my mamy nad nim
panowaæ. Czy jest to w ogóle mo¿liwe, a jeœli tak, to jak?
I jak naœladowaæ Jezusa?
Bóg zawar³ z cz³owiekiem przymierze i da³ mu przykazania,
aby móg³ siê nimi w ¿yciu kierowaæ i rozpoznaæ, co jest dobre,
a co z³e. A jeœli nawet siê zdarzy, ¿e cz³owiek otwiera drzwi
i wpuszcza do swego serca grzech, Bóg wie, jak ciê¿ko jest
¿yæ mu w poczuciu winy. To jest ¿al. A ¿al mo¿e oczekiwaæ
przebaczenia. I chocia¿ nasze drogi mog¹ byæ bardzo
popl¹tane, ¿al z pewnoœci¹ doprowadzi nas do miejsca,
w którym us³yszymy s³owa przebaczenia mi³osiernego Boga.
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WIELKI POST

Naprawiæ, co siê zepsu³o
Grzech, nawet lekki, pomniejsza dobro. ¯al za grzechy jest
w³aœnie ubolewaniem nad utraconym dobrem – ma³ym rajem.
Wci¹¿ jednak istnieje szansa jego odzyskania. Trzeba tylko
wkroczyæ na drogê pokuty, czyli wejœæ na drogê naprawienia
tego, co siê zepsu³o, i czynienia dobra. Znaczy to tyle, co
wejœcie na drogê prowadz¹c¹ do Boga, który jedynie jest
dobry.
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Przykazanie mi³oœci mówi wyraŸnie, co nale¿y czyniæ, by czyniæ dobrze. Katechizm
to przykazanie mi³oœci rozpisa³ na dobre uczynki co do cia³a i duszy. Wybierz
siedem uczynków zaleconych przez Koœció³ co do cia³a.
WIELKI POST
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Proste pytania
1. Anio³ kaza³ Józefowi daæ Synowi Maryi na imiê Jezus, poniewa¿
mia³ On
(Mt 1,21)
a) odbudowaæ Jerozolimê
b) g³osiæ mi³oœæ, a nie nienawiœæ
c) zbawiæ swój lud od jego grzechów
2. Miasto rodzinne Józefa i Maryi to
(£k 2,39)
a) Nazaret
b) Betlejem
c) Kafarnaum
3. Ewangelia œw. Jana mówi, ¿e Bóg pos³a³ swego Jednorodzonego
Syna na œwiat, poniewa¿
(J 3,16)
a) nie wiedzia³, co siê dzieje na œwiecie
b) nie wiedzia³, co ma zrobiæ ze œwiatem
c) umi³owa³ œwiat
4. Bracia Jezusa
(J 7,5)
a) wierzyli w Niego
b) nie wierzyli w Niego
c) nie zastanawiali siê, czy maj¹ Mu wierzyæ

47

Odpowiedzi

48

Kochane Dzieci,
w ostatnim tygodniu Wielkiego Postu obchodzimy
pami¹tkê najwiêkszych wydarzeñ naszej wiary, dlatego
tydzieñ ten nazywamy Wielkim Tygodniem, a trzy
ostatnie jego dni œwiêtymi – triduum sacrum, bo
rozpamiêtujemy w nich mêkê, œmieræ
i zmartwychwstanie Jezusa.
Wielki Tydzieñ rozpoczyna siê w niedzielê, Niedzielê
Palmow¹, obrzêdem poœwiêcenia palm, z którymi
wchodzimy w procesji do koœcio³a na pami¹tkê
uroczystego wjazdu Pana Jezusa jako króla do
Jerozolimy. W czwartek, Wielki Czwartek, uroczyœcie
wspominamy ustanowienie sakramentu o³tarza, dziêki
któremu Pan Jezus pozostaje z nami pod postaciami
chleba i wina. W Wielki Pi¹tek ca³y Koœció³ pogr¹¿a siê
w ¿a³obie, rozpamiêtuj¹c mêkê i œmieræ Tego, który do
koñca nas umi³owa³. Nastêpnego dnia wierni odwiedzaj¹
groby Pañskie. ¯a³oba trwa nadal, ale ju¿ wyczuwa siê
radoœæ ze zmartwychwstania Pañskiego. Przedsmakiem
tej radoœci jest œwiêcenie pokarmów, wœród których
widaæ figurkê baranka ozdobionego chor¹gwi¹
zwyciêstwa nad œmierci¹.
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Król siedz¹cy na osio³ku…
Dziwne mo¿e siê to nam wydawaæ, ale gdy tylko t³um ujrza³
Jezusa wje¿d¿aj¹cego na osio³ku do Jerozolimy, natychmiast
rozpozna³ w Nim od dawna oczekiwanego Mesjasza, Króla
Pokoju, który mia³ wyzwoliæ swój lud z wszelkiego ucisku
i obwieœciæ pokój ca³emu œwiatu. Taki bowiem scenariusz
przyjœcia Mesjasza zapowiedzia³ prorok Zachariasz. T³um
zatem wita³ Jezusa ga³¹zkami palmowymi i oliwnymi –
znakami zwyciêstwa i pokoju.

Dzisiaj z pewnoœci¹ powitalibyœmy Jezusa Króla jakimœ stosownym transparentem.
Jak jednak nale¿a³oby u³o¿yæ kolejno palmy, by wypisane na nich s³owa powitania
nawi¹zywa³y do okrzyków t³umu witaj¹cego Jezusa, uroczyœcie wje¿d¿aj¹cego do
Jerozolimy.

H

S
NIEDZIELA PALMOWA
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To czyñcie na Moj¹ pami¹tkê…
To musia³a byæ dziwna wieczerza paschalna. Zapewne
najpierw Jezus wsta³ i umy³ swoim uczniom nogi, jak s³uga.
PóŸniej wyjawi³, ¿e jeden z nich Go zdradzi. Nastêpnie
powiedzia³ im, co maj¹ czyniæ na Jego pami¹tkê, by móg³
pozostaæ z ludŸmi na zawsze pod zwyk³ymi postaciami chleba
i wina. Wreszcie miêdzy uczniami wybuch³ spór, kto z nich
jest najwiêkszy. Ju¿ na samym koñcu Jezus zapowiedzia³, ¿e
Piotr, który zapewnia³, i¿ gotów jest iœæ z Nim do wiêzienia,
a nawet na œmieræ, zaprze siê Go trzykrotnie.
Jezus przemieni³ w swoje cia³o
Zdradzi³ Jezusa
Jezus radzi³ kupiæ za p³aszcz
Znak Nowego Przymierza
Nie jest wiêkszy od pana
Jezus wyciera³ nim nogi aposto³om
Pierwotne imiê Piotra
Przechowywano w nim monety
Przechowywano w niej prowiant
Jezus przemieni³ w swoj¹ krew
Obuwie aposto³ów

Gdy rozwi¹¿esz krzy¿ówkê, w zaznaczonej kolumnie znajdziesz s³owo, którego u¿ywa
siê na okreœlenie Sakramentu O³tarza i wyra¿a nasze uczucie wdziêcznoœci.
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WIELKI CZWARTEK

Dla naszego zbawienia
Po wieczerzy Jezus uda³ siê ze swoimi uczniami na Górê
Oliwn¹. Zaczê³y siê sprawdzaæ s³owa Jezusa. Judasz zdradzi³
Go. Uczniowie Go opuœcili. Piotr zapar³ siê swego Mistrza.
Jezus zosta³ pojmany, os¹dzony, skazany na œmieræ przez
ukrzy¿owanie. A powód? Bo powiedzia³, ¿e jest Synem
Bo¿ym i Mesjaszem Królem. Mimo ¿e wszyscy czekali na
Mesjasza? Tak. Nie spodziewali siê bowiem, ¿e Mesjasz
bêdzie Królem Pokoju, ¿e bêdzie mówi³ o mi³oœci, i to nawet
o mi³oœci do wrogów, ¿e weŸmie w obronê s³abych, chorych,
opuszczonych, dzieci. I ¿e bêdzie to wszystko dla Niego tak
œmiertelnie wa¿ne. Da³ nam przyk³ad, jak mamy siê
nawzajem mi³owaæ i na czym polega nasze zbawienie.

W historii mêki Jezusa
wymienia siê wiele osób
z imienia i bezimiennych.
Spróbuj rozpoznaæ
niektóre z nich,
towarzysz¹c Jezusowi
w Jego drodze na
Kalwariê.
WIELKI PI¥TEK
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Cicho jak w grobie
W Wielki Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê w koœcio³ach jest cicho jak
w grobie. Na o³tarzach nie ma œwiec ani kwiatów, nie s³ychaæ
organów ani dzwonów. Nie odprawia siê Mszy œwiêtej.
Wszystko – nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej, Gorzkie ¯ale,
adoracja Krzy¿a Œwiêtego, czuwanie przy grobie Pañskim –
mówi o naszym smutku z powodu œmierci Jezusa. Smucimy
siê te¿ z tego powodu, ¿e i my nie jesteœmy bez winy. Wci¹¿
zdradzamy Jezusa w naszym ¿yciu. Z lêku o nasze ¿ycie, ze
strachu przed naszymi ma³ymi smutkami i cierpieniem
wybieramy z³o zamiast dobra. O tym powinniœmy pamiêtaæ
nie tylko wtedy, gdy czuwamy przy grobie Pañskim.

Przed wejœciem do grobu zatoczono
du¿y kamieñ. Jeœli dobrze siê
jednak przypatrzymy, odczytamy
wykute w nim s³owa Jezusa, które
powinny nas uwolniæ od lêku
i pomóc nam w dochowaniu
wiernoœci naszemu Panu.
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WIELKA SOBOTA

Alleluja, bij¹ dzwony...
Bóg jest Bogiem ¿yj¹cych. Œmieræ nie ma ostatniego s³owa.
Nasza radoœæ jest przeogromna. Wielbimy Boga i Jego Syna,
Jezusa Chrystusa, który pokona³ œmieræ, piek³o i szatana
i trzeciego dnia wyszed³ z grobu.
Wiele s³ów wyra¿a nasz¹ radoœæ i wiele rzeczy uzmys³awia
nam powód naszej radoœci.

Z liter w zaznaczonych kratkach u³ó¿ s³owo, które oznacza jeden z g³ównych
symboli zmartwychwsta³ego Jezusa.

WIELKANOC
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Jezus ¿yje
Nasza radoœæ zaczyna siê wieczorem w Wielk¹ Sobotê.
Œpiewamy Alleluja, bij¹ dzwony. Uczestniczymy
w przepiêknej liturgii poœwiêcenia ognia, wprowadzenia do
pogr¹¿onej w ciemnoœciach œwi¹tyni symbolu Œwiat³oœci
Œwiata, Jezusa, poœwiêcenia wody chrzcielnej, odnowienia
przyrzeczeñ chrzcielnych. Ale dopiero nastêpnego dnia,
wczesnym rankiem, nasza radoœæ jest pe³na. Chrystus
rzeczywiœcie zmartwychwsta³.
Pilnowali grobu Jezusa
Zatoczono nim grób Jezusa
¯o³nierze je nosz¹
Pozosta³y w pustym grobie
Aposto³, który pierwszy wszed³ do grobu
Im pierwszym ukaza³ siê Jezus
Postaæ anio³a b³yszcza³a jak
Nie znalaz³y w grobie
Niewiasty ogarnê³a wielka radoœæ i
Ukaza³ siê niewiastom

Pierwsze dowiedzia³y
siê o tym niewiasty,
które wczesnym rankiem posz³y namaœciæ
cia³o Jezusa. Na pami¹tkê tego wydarzenia
i my wczesnym rankiem
uczestniczymy w procesji i uroczystoœci
liturgicznej zwanej…

OdpowiedŸ podsun¹
literki w zaznaczonych
kratkach
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WIELKANOC

Ju¿ Go d³u¿ej grób nie kryje
Wspólne uroczyste œniadanie w œwiêto Zmartwychwstania
Pañskiego jest piêknym zwyczajem. Czujemy, ¿e musimy
podzieliæ siê nasz¹ radoœci¹ z innymi, powiedzieæ sobie
nawzajem kilka mi³ych s³ów. Dzisiaj ponownie przecie¿
sobie uœwiadamiamy, ¿e Jezus utorowa³ nam drogê do
nieba, ¿e mimo œmierci czeka nas ¿ycie w domu Ojca
niebieskiego.

Symbolem
zmartwychwsta³ego
Chrystusa jest jajko,
zwykle piêknie zdobione.
Dlatego dzielimy siê nim
przy stole œwi¹tecznym,
sk³adaj¹c sobie
najlepsze ¿yczenia.
Z inicja³ów imion drogich
osób, którym maj¹ zostaæ
wrêczone te piêknie
ozdobione jaja wielkanocne,
u³ó¿ w³aœciw¹ ich nazwê,
obok takiej jak
kraszanki.
WIELKANOC
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Proste pytania
1. Gdy wielu ludzi, którzy przyszli na œwiêto Paschy, wysz³o na
spotkanie Jezusa, który na osio³ku wje¿d¿a³ do Jerozolimy, faryzeusze
(J 12,12-19)
a) zochowali siê obojêtnie
b) byli oburzeni
c) uwa¿ali, ¿e œwiat poszed³ za Jezusem
2. „Przykazanie nowe dajê wam” – powiedzia³ Jezus – „abyœcie
(J 13,34)
a) szerzyli Ewangeliê”
b) siê wzajemnie mi³owali”
c) odpuszczali sobie nawzajem urazy”
3. Wed³ug Ewangelii œw. Marka Jezusowi na Golgocie podano wino
zaprawione
(Mk 15,23)
a) mirr¹
b) ¿ó³ci¹
c) octem
4. Jezus poleci³ Marii Magdalenie i „drugiej Marii” donieœæ o swym
zmartwychwstaniu
(Mt 28,1.9-10)
a) Pi³atowi
b) Kap³anom i Starszym
c) swoim braciom
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Odpowiedzi
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Kochane Dzieci,
od uroczystoœci Zmartwychwstania Pañskiego do
Zes³ania Ducha Œwiêtego trwa okres wielkanocny.
W Wielk¹ Sobotê, w koœciele pogr¹¿onym
w ciemnoœciach, zapaliliœmy od wielkiej œwiecy,
symbolu Œwiat³oœci Œwiata, Jezusa Chrystusa, nasze
ma³e œwiece, aby œwiat³o, które nam zajaœnia³o,
przekazywaæ innym. Trudno by³oby wymyœliæ
piêkniejszy obraz, ukazuj¹cy sens œwiêta
Zmartwychwstania Pañskiego: Jezus ¿yje
i jak ogieñ udziela nam œwiat³a, ciep³a i ¿ycia.
W tym okresie szerzenia œwiat³a prawdy
o zmartwychwstaniu, tak¿e naszym, przypadaj¹
piêkne i wa¿ne uroczystoœci i wspomnienia œwiêtych,
np. Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego, uroczystoœæ
Królowej Polski, œwiêto Odnalezienia Krzy¿a
Œwiêtego, wspomnienie œw. Floriana, œwiêto
Wniebowst¹pienia Pañskiego, Dzieñ Matki
i, oczywiœcie, uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego.
Oprócz tego jest jeszcze obchodzony bardzo wa¿ny
dzieñ – Dzieñ Modlitw o Powo³ania Kap³añskie
i Zakonne.
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Znak zwyciêstwa
Œwiêty Ambro¿y, Ojciec Koœcio³a, zauwa¿a, ¿e 3 maja
320 roku zosta³o odnalezione drzewo Krzy¿a Œwiêtego
i w triumfalnym pochodzie sprowadzone do Jerozolimy.
Jaka przedziwna przemiana. Znak hañby staje siê znakiem
zwyciêstwa. I s³usznie. To na nim Jezus stoczy³ najwiêksz¹
bitwê. Nie uleg³ pokusie zst¹pienia z krzy¿a. Wype³ni³ sw¹
misjê do koñca. Zap³aci³ wysok¹ cenê za nasze zbawienie.
Odkupi³ raz na zawsze.

Drzewo Krzy¿a Œwiêtego jest
czczone jako najœwiêtsza
relikwia. W wielu
œwi¹tyniach znajdujemy jego
cz¹stki. Jeœli je dobrze
posk³adasz, dowiesz siê,
kto odnalaz³ drzewo
Krzy¿a Œwiêtego.

ZNALEZIENIE KRZY¯A ŒWIÊTEGO
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Kwiaty dla Matki…
Uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego œciœle wi¹¿e siê
z wiosn¹ – z por¹, gdy przyroda budzi siê do ¿ycia.
Szczêœliwie siê z³o¿y³o, ¿e miesi¹c, w którym rozkwitaj¹
wiosenne kwiaty, a œpiewy ptaków nie milkn¹ nawet noc¹,
zosta³ poœwiêcony Matce Bo¿ej. To Ona przecie¿ swoim
„tak” zapocz¹tkowa³a historiê naszego odkupienia.
TOKMA ISENAALKAN
KTOAM DRJBEO ADYR
RÓLOOKW £INAOÓW
TKAOM JMANSLIZA
NONAP ZPNROTROA
AONNP NAIWA£WSO
Ó¯RO WUCNDHOA
KRAO MRZEIRYZPA
WAIGZOD RAZANAN
YTKUYBRZP ACHWBELYN
OILTSOC DM¥ŒICRO
AMRBO BEINISEAK
EO¯IW WDIOAWDA
Koœció³ w Litanii loretañskiej obsypuje, niby kwiatami, Maryjê cudownymi
tytu³ami. Spróbuj je odczytaæ z rozsypanek literowych, a nastêpnie z liter
w zaznaczonych kratkach u³ó¿ tytu³ szczególnie bliski naszym sercom.
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MIESI¥C MARYJNY

Pogodziæ ogieñ z wod¹
Wiemy, ¿e to niemo¿liwe. A jednak! Jest taki patron, który
ma strzec od niebezpieczeñstwa ognia i wody. ¯y³ dawno
temu. Wed³ug legendy urodzi³ siê oko³o 150 roku w Dolnej
Austrii, zosta³ ¿o³nierzem rzymskim, przyj¹³ chrzest,
a w czasie przeœladowania chrzeœcijan utopiono go w rzece
Enns. Jego patronalne œwiêto jest œwiêtem wszystkich stra¿y
po¿arnych. O kogo w³aœciwie chodzi?

Jeœli uda ci siê rozpl¹taæ wê¿e stra¿ackie, odgadniesz imiê Patrona,
pod rozkazami którego s³u¿yæ marz¹ wszyscy ch³opcy.
4 MAJA
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¯niwo wielkie
W szóst¹ niedzielê po Wielkanocy Koœció³ gor¹co zachêca
wiernych do modlitwy o dobre i liczne powo³ania
kap³añskie i zakonne.
Ju¿ widaæ, jak wzrastaj¹ zbo¿a. Wkrótce zaczn¹ bieleæ. Czas
myœleæ o ¿niwach. Wielkich ¿niwach. Ale to tylko obraz
wielkiej i pilnej potrzeby g³oszenia Dobrej Nowiny
i obawy zmarnowania siê obfitych plonów, jakie wydaæ mo¿e
zasiane w sercach ludzkich s³owo Bo¿e.

MAKI
M£OCKARNIA
OSE£KA
SNOP
SIERP
KOSA
KOBIA£KA
SNOPOWI¥ZA£KA
SITO
NIWA
KOSIARZ
SZNUREK
WÓZ
WIEJAD£O
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Je¿eli odpowiednio poprzesuwasz
rzêdy liter, w prawo b¹dŸ w lewo,
tak jak przesuwaj¹ siê zêby
w kosiarce, poznasz troskê, która
kaza³a Jezusowi prosiæ swoich
s³uchaczy o szczególn¹ modlitwê,
jak¹ powinni zanosiæ do Pana ¿niwa.

M

R
DZIEÑ MODLITW O POWO£ANIA

Zaproszenie na ucztê
Miesi¹c maj kojarzy siê jeszcze z jednym wspania³ym
prze¿yciem. Z zaproszeniem do pe³nego uczestnictwa
w Uczcie eucharystycznej. Dziewczynki w bia³ych
sukienkach, ch³opcy w garniturach z zapalonymi œwiecami
id¹ na spotkanie z Jezusem i przyjmuj¹ Go do swego serca.
Na pami¹tkê tej uroczystoœci dzieci pierwszokomunijne
otrzymuj¹ wspania³e prezenty.

Jeœli odgadniesz, jakie wspania³e prezenty otrzymuj¹ dzieci na pami¹tkê Pierwszej
Komunii œwiêtej, litery w zaznaczonych kratkach powiedz¹ ci, jaki najcenniejszy –
w porównaniu z wszystkimi innymi – prezent otrzymuj¹ w tym dniu dzieci.
PIERWSZA KOMUNIA ŒWIÊTA
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Ob³ok zabra³ im Go sprzed oczu
Do tej chwili Jezus, który powsta³ z martwych, przebywa³
z uczniami i mówi³ o królestwie Bo¿ym. Wielu ukaza³ siê
osobiœcie, przekonywa³ w¹tpi¹cych, jak niewiernego
Tomasza, prosi³ o posi³ek, by przekonaæ ich, ¿e ma cia³o.
A teraz nagle uniós³ siê w górê i znik³ im z oczu. Nic
dziwnego, ¿e uporczywie wpatrywali siê w niebo.

Zapewne, d³ugo
jeszcze by tak
stali, gdyby nie
s³owa dwóch
mê¿ów w bia³ych
szatach.

Przyjrzyj siê uwa¿nie ob³okowi i odczytaj s³owa, które sk³oni³y uczniów do powrotu
z Góry Oliwnej do Jerozolimy, by tam oczekiwaæ spe³nienia obietnicy Ojca
niebieskiego, przyjœcia Pocieszyciela, Ducha Œwiêtego.
M...

G...
W...
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S...

D...
N...

WNIEBOWST¥PIENIE PAÑSKIE

Da³ siê s³yszeæ szum z nieba
Gdy uczniowie przebywali „w sali na górze”, byæ mo¿e
w Wieczerniku, i trwali na modlitwie, oczekuj¹c spe³nienia
obietnicy Ojca niebieskiego, nagle us³yszeli szum z nieba,
jakby uderzenie gwa³townego wichru. Ukaza³y siê te¿ jêzyki
jakby z ognia, które rozdzieli³y siê i na ka¿dym z nich spocz¹³
jeden. Wszyscy zostali nape³nieni Duchem Œwiêtym i zaczêli
mówiæ obcymi jêzykami, i wszyscy ich rozumieli.

ADR DOŒ¥CIMR
RDA UZROUM
ADR YDAR
DRA SÊNWTAM
RAD NŒOIEUMJCIÊT
ARD OŒNCIB¯OOP
RDA BOANIJ ¯JEOB
Jeœli prawid³owo pouk³adasz rozsypanki literowe, dowiesz siê, jakich darów udziela
nam Duch Œwiêty, a z liter w zaznaczonych kratkach bêdziesz móg³ u³o¿yæ wyraz,
który powie ci, ¿e uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego obchodzi siê te¿ jako
dzieñ
KOŒCIO£A
ZES£ANIE DUCHA ŒWIÊTEGO
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Proste pytania
1. Jezus powiedzia³: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹”,
gdy
(£k 23,33)
a) t³um domaga³ siê Jego ukrzy¿owania
b) Pi³at skaza³ Go na œmieræ krzy¿ow¹
c) zosta³ ukrzy¿owany
2. Wed³ug Dziejów Apostolskich Jezus po swym zmartwychwstaniu
ukazywa³ siê uczniom przez
(Dz 1,3)
a) 3 dni
b) 20 dni
c) 40 dni
3. Gdy uczniowie patrzyli w górê, Jezus zosta³ wziêty z ich oczu przez
(Dz 1,9)
a) wóz ognisty
b) ob³ok
c) go³êbicê
4. Piotr i Jan zostali uwiêzieni, poniewa¿ kap³ani, prze³o¿eni œwi¹tyni
i saduceusze nie byli zadowoleni, ¿e
(Dz 4,1-3)
a) uzdrawiaj¹ bez pozwolenia
b) nauczaj¹ w Portyku Salomona
c) g³osz¹ zmartwychwstanie Jezusa
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Odpowiedzi
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Kochane Dzieci,
po uroczystoœci Zes³ania Ducha Œwiêtego znowu,
po raz drugi, przypada w roku liturgicznym Okres
Zwyk³y. Nie znaczy to bynajmniej, ¿e w tym czasie
nic siê nie dzieje w naszych œwi¹tyniach. Uroczystoœci
Trójcy Œwiêtej, Bo¿ego Cia³a, Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny, Wszystkich Œwiêtych,
w koñcu Chrystusa Króla – to tylko kilka wa¿nych
œwi¹t w tym czasie. Poza tym w Okresie Zwyk³ym
przypadaj¹ wakacje i rozpoczyna siê kolejny rok
szkolny.
Okres Zwyk³y trwa a¿ do pierwszej niedzieli
Adwentu.
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Trzech w jednym

O
EG
YN *SA JED JEZ SZE A
GO A A N
JE PAN A N Ê SY ROI W YNA STUS AWC DNO RY Z
S *Y B JE Ó OCH O ZA GO O KT *DZ
G ¯E EG ZR
BO ZON JEST
D JC*
O

W
JED IERZ
W * Ê
MO IECZ EGO MO
R G NE BO CN
ŒW ZYC ¥CE GO W GA O O W
MI IA* IEL GO SZE JCA
WS A N A C ST CH
ZY IE *£ WO STK BA EG ICH I Z O
RZ IEE-

Dobrze znamy wszystkie owe chwyty reklamowe: dwa
w jednym, trzy w jednym… Wash and Go… Uroczystoœæ
Trójcy Œwiêtej nie ma jednak nic wspólnego z reklam¹.
Koœció³ od samego pocz¹tku naucza³, ¿e Bóg jest jeden,
ale w trzech osobach. Tajemnicy tej dajemy wyraz, czyni¹c
znak Krzy¿a Œwiêtego. Wierzymy w Boga Ojca, Stwórcê
nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Jego Syna, który by³
zawsze, przed stworzeniem nieba i ziemi, u Ojca i by³ jedno
z Nim, i w Ducha Œwiêtego, który pochodzi od Ojca i Syna
i zosta³ nam dany ku pokrzepieniu serc.

WIERZÊ W DUCHA ŒWIÊTEGOKTÓRYNASUŒWIÊ-CA
PANA I O¯YWICIELA
KTÓRY ZO*TA£ NAM
P*S£ANY *OGA KTÓRY
OD OJCA I S*NA POCHO-

Odczytaj prawid³owo s³owa Wyznania Wiary, odmawianego w czasie Mszy œwiêtej,
uzupe³nij brakuj¹ce litery, utwórz z nich dwa s³owa i wpisz je w kratki. Formu³a,
któr¹ w ten sposób otrzymasz, streszcza tajemnicê Trójcy Œwiêtej:
JEDNA
TRZY
TRÓJCY PRZENAJŒWIÊTSZEJ
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Zróbcie Mu miejsce
Pan idzie z nieba… Te s³owa pieœni koœcielnej s¹ œciœle
zwi¹zane z uroczystoœci¹ Cia³a i Krwi Pañskiej, z Bo¿ym
Cia³em. Niezwyk³oœæ tego piêknego œwiêta wyra¿a procesja
do czterech o³tarzy. Pan Jezus przychodzi zobaczyæ nasze
zagrody i dowiedzieæ siê, jak siê nam powodzi. Poza tym
procesja jest znakiem, ¿e Jezus chce byæ wœród nas, a nie
tylko pozostawaæ zamkniêty w tabernakulum. Przyszed³ na
œwiat, by zamieszkaæ poœród ludzi.

Uroczystoœæ Cia³a i Krwi Pañskiej jest poœwiêcona tajemnicy Eucharystii. Pod
postaciami chleba i wina Jezus jest stale obecny wœród nas. Cztery o³tarze, przy
których czyta siê fragmenty z czterech Ewangelii, s¹ znakiem, ¿e Dobra Nowina
ma byæ g³oszona wszystkim narodom, z którymi Jezus w swojej krwi zawar³

U³ó¿ z liter w zaznaczonych kratkach rozwi¹zanie.
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BO¯E CIA£O

Jeœli nie staniecie siê jak dzieci…
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Choæ
Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka nie zosta³ ustanowiony, by
zastanowiæ siê nad tymi powa¿nymi i zaskakuj¹cymi s³owami
Pana Jezusa, to jednak przychodz¹ one na myœl w tym dniu.
Dla doros³ych zapewne s¹ przestrog¹ przed pych¹,
zarozumialstwem, obojêtnoœci¹, brakiem prostoty, mi³oœci
i ufnoœci, a dla dzieci – i to wszystkich – ¿e nie s¹ gorsze od
doros³ych, ¿e maj¹ takie same prawa jak oni, skoro Jezus
uwa¿a je za wzór obywateli wiecznej ojczyzny.
Gra „w klasy” albo „w ch³opka” ma
swoje regu³y, doœæ skomplikowane.
W ka¿dym razie trzeba po kolei
przejœæ wszystkie klasy, jak
w szkole, ¿adnej nie przeskakuj¹c.
Jeœli u³o¿ysz sylaby w kolejnoœci,
w jakiej przechodzi siê
poszczególne klasy, dowiesz siê
wa¿nej prawdy o dzieciach, nawet
tych zupe³nie ma³ych.

1 CZERWCA
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Otwarte serce
Gdy Jezus umar³ na krzy¿u, jeden z ¿o³nierzy w³óczni¹
przeszy³ Mu serce. Odt¹d otwarte Serce Jezusa jest
przejmuj¹cym obrazem Jego mêki i œmierci, jakie poniós³
z powodu naszych grzechów i naszej obojêtnoœci.
Ewangeliœci Jan, £ukasz i Mateusz opisuj¹ mêkê Jezusa na
krzy¿u, mówi¹ o Jego cierpliwoœci, z jak¹ znosi³ wszystkie
udrêki, i wspominaj¹ o Jego radoœci z jednego nawróconego
grzesznika, Dobrego £otra.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê,
a z zaznaczonej kolumny
dowiesz siê, czym jest dla nas
przebite Serce Pana Jezusa.
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NAJŒW. SERCA PANA JEZUSA

Koniec wieñczy dzie³o
Ca³y rok ciê¿kiej pracy. Wszyscy stêsknieni s¹ odpoczynku.
Naturalnie, ró¿ni z ró¿nymi ocenami koñcz¹ któr¹œ tam klasê
czy szko³ê podstawow¹. Jeœli jednak robiliœmy wszystko,
na co by³o nas staæ, mo¿emy byæ spokojni i cieszyæ siê
zas³u¿onym wypoczynkiem. Poza tym musimy pamiêtaæ,
¿e dobre oceny to nie wszystko. Liczy siê te¿ dobre serce,
kole¿eñskoœæ, niezawodnoœæ, wytrwa³oœæ…
Wiedzieli o tym ju¿ Rzymianie i dlatego ukuli ow¹ sentencjê:
„Koniec wieñczy dzie³o”.

Jeœli rozwi¹¿esz rebus, dowiesz siê, jak sentencja ta brzmia³a w ustach Rzymian.
KONIEC ROKU SZKOLNEGO
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Ognie œwiêtojañskie
Jest jeszcze wiele innych rzeczy zwanych œwiêtojañskimi,
choæby noc œwiêtojañska, deszcze œwiêtojañskie. Nie zawsze
pamiêtamy, ¿e tego dnia, gdy zapalaj¹ siê ognie
œwiêtojañskie i odbywaj¹ ró¿ne imprezy, Koœció³ wspomina
narodziny poprzednika Jezusa – narodziny tego, który
wzywa³ ludzi do nawrócenia, udziela³ im chrztu pokuty
i w ten sposób przygotowywa³ drogê na przyjœcie Mesjasza.

Po³¹cz ze sob¹ cyfry tego szyfru, zawsze zaczynaj¹c od 1, a dowiesz siê, co napisa³
na tabliczce niemy Zachariasz, gdy pytano go, jakie imiê ma otrzymaæ jego syn.
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24 CZERWCA

Filary Koœcio³a
Jeden ³owi³ ryby na jeziorze Genezaret. Jezus nazwa³ go
Opok¹, st¹d jego imiê Piotr. Wypar³ siê swego Mistrza, ale
bardzo tego ¿a³owa³. PóŸniej odwa¿nie g³osi³ Jezusa i nie
zawaha³ siê ponieœæ œmieræ mêczeñsk¹.
Drugi, Pawe³, by³ uczonym faryzeuszem, obywatelem
rzymskim i przeœladowc¹ uczniów Jezusa. Gdy jednak ukaza³
mu siê Pan, uwierzy³, ¿e Jezus jest oczekiwanym
Mesjaszem. Nie zawaha³ siê te¿ oddaæ za Niego ¿ycia.
Dzieje tych dwóch wielkich Aposto³ów s¹ przyk³adem ró¿nych
dróg, które wiod¹ do Jezusa.
PIOTR
U¿ywa³ jej do ³owienia ryb
Mia³ je u sanda³ów
Zgin¹³ w tym mieœcie
Wyci¹gn¹³ z pyszczka ryby
Zanim zapia³, zapar³ siê Jezusa
Nosi³ zamiast butów

PAWE£
Czêsto nim podró¿owa³
Zapisa³ nie jeden
U jego bram spotka³ Pana
Powali³o go na ziemiê
Zgin¹³ od niego
Pilnowa³ go w czasie
œmierci Szczepana

Spotkanie Piotra i Paw³a z Jezusem ca³kiem odmieni³o ich ¿ycie. Wyrazem tej przemiany by³a zmiana imienia. Rozwi¹¿ krzy¿ówki zwi¹zane z ich ¿yciem, a z liter w zaznaczonych kratkach u³ó¿ imionia, jakie nosili, zanim na swej drodze ¿ycia
spotkali Pana Jezusa.
29 CZERWCA
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Proste pytania
1. Jezus powiedzia³, ¿e nie przyszed³ na ziemiê, aby
(Mt 10,34)
a) przynieœæ pokój, lecz miecz
b) mieczem wymusiæ pokój
c) przynieœæ miecz, lecz pokój
2. Gdy przyniesiono dzieci do Jezusa, aby w³o¿y³ na nie rêce i pomodli³
siê za nie, uczniowie
(Mt 19,13)
a) zachowywali siê obojêtnie
b) byli wdziêczni za to matkom
c) szorstko im zabraniali
3. „Duch wprawdzie jest ochoczy, ale cia³o s³abe” – powiedzia³
Jezus do
(Mt 36-37.40-41)
a) Jakuba
b) Judasza
c) Piotra
4. Jezus po cudzie rozmno¿enia chleba i ryb usun¹³ siê na górê,
poniewa¿ wiedzia³, ¿e lud bêdzie Go szuka³, aby
(J 6,15)
a) nak³oniæ Go, by nakarmi³ te¿ wszystkich krewnych
b) zaprowadziæ Go jako cudotwórcê do Pi³ata
c) obwo³aæ Go królem
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Kochane Dzieci,
wreszcie nadszed³ utêskniony czas – dwa miesi¹ce
wakacji. Nierobienia niczego. Nie – to by³oby straszne.
Nic tak nie mêczy jak nieróbstwo. ¯eby wypocz¹æ,
trzeba robiæ coœ interesuj¹cego – coœ, na co nie mia³o siê
czasu w roku szkolnym. Nieomal ju¿ w ka¿dej parafii
istniej¹ grupy, które organizuj¹ ró¿ne zajêcia dla dzieci
pozostaj¹cych w domu. Ale nawet gdy takich grup nie
ma, jest wiele mo¿liwoœci mi³ego, nie nudnego
spêdzenia wakacji – pielgrzymki, wycieczki po okolicy,
zabawy i gry z kole¿ankami i kolegami.
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Wybraæ siê w drogê
Koœció³ wspomina nawiedzenie przez Maryjê swojej krewnej
El¿biety, która oczekiwa³a narodzin swego syna, Jana.
Szkoda, ¿e wspomnienie to nie przypada na pocz¹tku
wakacji, a 31 maja. W Ewangelii œw. £ukasza bowiem
czytamy, ¿e Maryja wybra³a siê i posz³a z poœpiechem w góry
do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Na pocz¹tku wakacji
mo¿na by odczytaæ ten fragment jako zachêtê do robienia
wypadów i wycieczek, choæby w celu odwiedzenia swych
krewnych i znajomych. Warto zwróciæ uwagê, ¿e Maryja
„posz³a z poœpiechem”, nie pojecha³a... choæby na osio³ku.

Nie wiemy, jak¹ drog¹
posz³a z poœpiechem.
W ka¿dym razie sz³a
z Nazaretu do miasteczka
Ajn Karim, po³o¿onego
7 km na zachód
od Jerozolimy.
Wybierz siê z Ni¹
w drogê.
NAWIEDZENIE NMP
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Nosiciel Chrystusa
Ile to razy w czasie wêdrówki trzeba przechodziæ przez
strumyk czy rzeczkê. Przyda³by siê wtedy olbrzym, który
ka¿dego wzi¹³by na ramiona i po prostu przeniós³
z plecakiem czy z jakimœ tam tobo³em na drugi brzeg.
Oczywiœcie, chodzi o œw. Krzysztofa, którego imiê znaczy
tyle, co „Nosiciel Chrystusa”. Jest on patronem
pielgrzymów, podró¿nych, kolejarzy, marynarzy,
transportowców, podró¿ników, automobilistów i kierowców.
W jego patronalne œwiêto œwiêci siê rowery, motocykle,
samochody.

Przeniesienie tej sterty
pakunków to pestka dla œwiêtego
Krzysztofa, ale zapisane na nich
has³a nie s¹ bynajmniej lekkim zadaniem.

P...
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25 LIPCA

Dziadkowie Jezusa
W³aœciwie wielka szkoda, ¿e Dnia Babci i Dnia Dziadka
nie obchodzi siê 26 lipca, a 21 i 22 stycznia. Zdarza siê,
¿e nawet nie pamiêtamy, i¿ Jezus mia³ nie tylko Matkê,
Maryjê, i Opiekuna, Józefa, bo Jego prawdziwym Ojcem by³
Ojciec niebieski, choæ wszyscy uwa¿ali Go, oczywiœcie,
za syna cieœli, lecz ¿e mia³ tak¿e babciê i dziadka. Poza
tym mia³ wielu kuzynów i kuzynek.

Zwi¹zki rodzinne zawsze s¹ nieco skomplikowane. Trzeba siê nieraz niema³o
natrudziæ, by siê dowiedzieæ, kto jest bratem ciotecznym, a kto siostr¹ stryjeczn¹.
Przy odrobinie cierpliwoœci mo¿esz dowiedzieæ siê, jak mieli na imiê babcia
i dziadek Jezusa.
26 LIPCA
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Trzy namioty
To musia³a byæ wspania³a wycieczka. Jezus, wraz z trzema
uczniami, Janem, Jakubem i Piotrem, wszed³ na wysok¹
górê, byæ mo¿e Tabor, z której roztacza³ siê cudowny widok
na Ziemiê Œwiêt¹. I nagle, na ich oczach, Jezus siê
przemieni³. Jego szaty sta³y siê bia³e jak œwiat³o, a twarz
zajaœnia³a jak s³oñce. Poza tym obok Jezusa ujrzeli dwóch
mê¿ów, którzy z Nim rozmawiali.

Piotr, widz¹c owych
mê¿ów, zaproponowa³,
¿e postawi trzy
namioty - jeden, ten
w œrodku, dla Jezusa,
a dwa pozosta³e…
Dowiesz siê, dla kogo
by³y przeznaczone dwa pozosta³e namioty, jeœli uda ci siê w³aœciwie pouk³adaæ
skóry, z których dawniej zwykle wyrabiano namioty.
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PRZEMIENIENIE PAÑSKIE

Nigdy wiêcej
6 sierpnia 1945 roku na Hiroszimê spad³a pierwsza
bomba atomowa. Zosta³y zburzone domy, zginê³o tysi¹ce
ludzi. Dla wszystkich sta³o siê jasne, ¿e coœ takiego nie
powinno siê nigdy powtórzyæ. 6 sierpnia obchodzi siê
teraz jako Miêdzynarodowy Dzieñ Rozbrojenia.
Modlimy siê w tym dniu, by ludzie i narody nauczyli siê
rozwi¹zywaæ konflikty bez uciekania siê do przemocy.

MINA
ARTYLERIA
CZO£G
BOMBA
OŒCIEÑ
PIÊŒÆ
INWALIDZI
RUINY
PO¯ARY
POGORZELISKA
GRÓB
WDOWY

6 SIERPNIA

Pan Jezus b³ogos³awionymi nazywa tych, którzy
wprowadzaj¹ pokój, co wiêcej – nazywa ich synami
Bo¿ymi. Wprowadzanie pokoju nie jest spraw¹ ³atw¹,
bo jego podstaw¹ jest sprawiedliwoœæ,
a pe³nej sprawiedliwoœci nie mo¿na osi¹gn¹æ bez
przebaczenia.
Ale ci, którzy to czyni¹, s¹ prawdziwymi synami
Bo¿ymi, bo s¹ podobni do Boga, który nas,
grzeszników, tak umi³owa³, ¿e wyda³ za nas swego
umi³owanego Syna. Wprowadzanie pokoju wymaga
zatem zmiany sposobu myœlenia. Przesuñ odpowiednio
rzêdy liter, w prawo lub w lewo,
a wtedy w kolumnach odkryjesz podstawê pokojowego
³adu w œwiecie.
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O Maryjo, czemu biegniesz w niebo
Tak œpiewamy w uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny. Nasz wzrok bezwiednie i z têsknot¹ ulatuje
w górê, jakby spodziewaj¹c siê zobaczyæ tam Tê, która
wyda³a na œwiat Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wiernie sta³a
pod krzy¿em, a teraz cieszy siê chwa³¹ niebiesk¹. To do Niej
siê modlimy, Jej przynosimy kwiaty, do Jej sanktuariów
pielgrzymujemy w nadziei, ¿e w niebie orêduje za nami
u swego Syna.

Œwiêto to nosi jeszcze inne nazwy,
np. Zaœniêcia Najœwiêtszej Maryi Panny,
bo Matka Bo¿a wolna od grzechu
pierworodnego nie umar³a, lecz zasnê³a
i z cia³em i dusz¹ zosta³a wziêta do nieba.
A jak jeszcze siê nazywa, odgadniesz
porz¹dkuj¹c nieco popl¹tane wst¹¿eczki na
ogonie latawca. Doœæ powiedzieæ, ¿e nazwa
ta nawi¹zuje do œwiêcenia tego dnia
p³odów ziemi, kwiatów oraz zió³.
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Dziêkujemy Ci, Bo¿e, za te dary
Codziennie prosimy Boga o chleb powszedni i ka¿dego dnia
dziêkujemy Mu, ¿e go nam nie brakuje. Na zakoñczenie ¿niw
obchodzimy Do¿ynki, by wspólnie podziêkowaæ Bogu za
wszystkie dary ziemi – ¿yto, pszenicê, owies, jêczmieñ,
kartofle, jab³ka, gruszki, œliwki, dynie, ogórki, kapustê…
Wszystkie one s¹ owocem r¹k naszych,
ale i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. W tym dniu pamiêtamy
te¿ o wszystkich, którzy z ró¿nych powodów cierpi¹ g³ód
i niedostatek. Powinniœmy byæ wdziêczni, ¿e mamy tyle,
i¿ mo¿emy tym podzieliæ się z innymi.

Jeœli powk³adasz do koszyka owoce we
w³aœciwej kolejnoœci, odczytasz s³owa,
którymi codziennie powinniœmy dziêkowaæ
Bogu za chleb powszedni i opiekê.

DO¯YNKI
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Proste pytania
1. Dobry pasterz, powiedzia³ Jezus,
(J 10,7-18)
a) tak jest kochany przez owce, ¿e oddaj¹ za niego swe ¿ycie
b) tak troszczy siê o owce, ¿e oddaje za nie swe ¿ycie
c) tak czuje siê zwi¹zany ze swoimi owcami, a one z nim, ¿e
oddaj¹ nawzajem swe ¿ycie za siebie
2. „Nie rzucajcie pere³ przed œwinie” – powiedzia³ Jezus, aby
(Mt 7,6)
a) nie uciek³y z przera¿enia
b) nie podepta³y pere³ i was nie po¿ar³y
c) nie po¿ar³y pere³ jak zwyk³ej karmy
3. Piêæ roztropnych panien, które wziê³y z sob¹ oliwê do lamp, mia³o
przewagê nad pannami nieroztropnymi, bo Oblubieniec
(Mt 25,1-12)
a) nie mia³ oliwy do lampy
b) lêka³ siê ciemnoœci
c) przyszed³ póŸniej
4. S³owa: „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie” – powiedzia³ Jezus do
a) arcykap³anów i starszych
b) ¿o³nierzy
c) tych, którzy byli z Nim
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Kochane Dzieci,
tak to ju¿ jest – wszystko siê kiedyœ koñczy; tak¿e
to, co piêkne i mi³e. Wracamy do szko³y, ale nie ma
powodu do narzekañ. Czas szkolny jest w³aœnie
czasem wolnym, dawanym nam na naukê, na
wzrastanie w m¹droœci u ludzi i u Boga. Sami wiemy,
¿e tak w³aœnie jest, gdy¿ raduje nas powrót do szko³y,
do kole¿anek i kolegów, do nauczycieli, bardziej lub
mniej wymagaj¹cych, ale zawsze maj¹cych najlepsze
chêci.
A w razie k³opotów… mo¿emy liczyæ – g³êboko
musimy w to wierzyæ – na kole¿anki i kolegów,
nauczycieli, katechetów, rodziców i, oczywiœcie,
Ducha Œwiêtego, o którego dary trzeba nam gor¹co
prosiæ ka¿dego dnia.
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Od pierwszego kroku…
Najdalsze podró¿e rozpoczynaj¹ siê od pierwszego kroku.
Nauka jest niezwykle d³ug¹ podró¿¹. Trwa co najmniej
7 lat, a czêsto znacznie, znacznie d³u¿ej. Powiada siê te¿,
¿e nigdy siê nie koñczy, ¿e cz³owiek uczy siê czy powinien
uczyæ siê do grobowej deski. I to jest w³aœnie
fantastyczne. Nauka jest niepowtarzaln¹ szans¹ pe³nej
przygód podró¿y w przesz³oœæ i przysz³oœæ.
W szkole uczymy siê o wielu
rzeczach. Niekiedy wszystko
wydaje siê pocz¹tkowo bardzo
popl¹tane, a wiele wiadomoœci
– niepotrzebnych. Z czasem
wszystko siê uk³ada, wszystko
znajduje swoje miejsce.
Przyjrzyj siê uwa¿nie
i w rzêdach, jak mog³oby siê
wydawaæ, chaotycznych liter
spróbuj znaleŸæ s³owa, które
u³o¿¹ siê w zasadê, jeszcze
dzisiaj cenn¹ w nauce.

1 WRZEŒNIA
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Imiê Twe s³awiæ bêd¹ wszystkie pokolenia…
Zwykle Koœció³ wspomina Œwiêtych w dniu ich narodzin dla
nieba, czyli w dniu ich œmierci. Dla nadzwyczajnych postaci
historii zbawienia zna wyj¹tki, czyli uroczyœcie wspomina
dzieñ ich narodzin na ziemi. Dok³adnie tylko trzykrotnie
odstêpuje od tej regu³y. Czyni to w przypadku Najœwiêtszej
Maryi Panny (8 wrzeœnia), Jana Chrzciciela (24 czerwca)
i Pana Jezusa (25 grudnia).

¯eby siê dowiedzieæ, co s³owa te znacz¹ po polsku,
postaw konika szachowego na polu oznaczonym
herbem i ruchem w³aœciwym dla tej figury
przebiegnij wszystkie pola.
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Koœció³ obchodzi te¿ imieniny
Matki Bo¿ej. Œwiêto to by³o
najpierw obchodzone
w Hiszpanii. Papie¿ Innocenty
rozszerzy³ je na ca³y Koœció³.
Uczyni³ to z wdziêcznoœci za
zwyciêstwo nad Turkami
pod Wiedniem.
Król Sobieski, który dowodzi³
zwyciêskimi wojskami, wyrzek³
wtedy znamienne s³owa, które
i dziœ s¹ warte zastanowienia,
a po ³acinie brzmi¹:
Veni, vidi, Deus vincit.

12 WRZEŒNIA

Aniele Bo¿y, Stró¿u mój
Wszyscy znamy modlitwê „Aniele Bo¿y, Stró¿u mój”.
2 paŸdziernika Koœció³ obchodzi œwiêto Anio³ów Stró¿ów.
Maj¹ oni rozjaœniaæ nasz rozum, abyœmy poznali prawdê,
budziæ nasze sumienie, abyœmy odró¿niali dobro od z³a,
pokazywaæ, jakie s¹ nasze obowi¹zki, byœmy wype³nili nasze
¿yciowe zadanie, nauczyæ ceniæ wartoœci wieczne ponad
ziemskie, byœmy osi¹gnêli ¿ycie wieczne. Jaka¿ to ogromna
praca. Wierzymy w istnienie nie tylko Anio³ów Stró¿ów, lecz
tak¿e innych anio³ów. Teologowie podzielili ich nawet na
dziewiêæ chórów. W ka¿dym razie trzech znamy z imienia,
i to archanio³ów.

U³ó¿ z piór imiona archanio³ów.
Skrzyd³a s¹ atrybutem anio³ów na
znak, ¿e s¹ pos³añcami Bo¿ymi i jak
na skrzyd³ach przekazuj¹ ludziom
s³owa Boga.

2 PADZIERNIKA
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Biedaczyna Bo¿y
Postaæ œw. Franciszka, bo o niego chodzi, kojarzy siê nam
przede wszystkim z mi³oœci¹ do ludzi i zwierz¹t, nawet wilka
Gubio, a tak¿e S³oñca i Ziemi. Jemu te¿ zawdziêczamy piêkny
zwyczaj urz¹dzania stajenki betlejemskiej, z Dzieci¹tkiem
Jezus, z wo³em i os³em, z owieczkami. Wszyscy te¿ wiemy,
¿e by³ za³o¿ycielem zakonu ¿ebrz¹cego – franciszkanów –
choæ sam pochodzi³ z zamo¿nej rodziny. Porzuci³ jednak ca³e
bogactwo, by w ubogich s³u¿yæ ubogiemu Jezusowi.

Gdy rozwi¹¿esz krzy¿ówkê, dowiesz siê, jak bardzo Jan Pawe³ II uhonorowa³
œwiêtego Franciszka, czyni¹c go niebieskim orêdownikiem tych wszystkich, którym
le¿y na sercu piêkno stworzenia Bo¿ego.
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4 PADZIERNIKA

Cudowna broñ
Ca³y paŸdziernik we wszystkich parafiach odmawia siê
wspólnie ró¿aniec œwiêty. Tak¹ prost¹ modlitwê:
wiele razy Ojcze nasz, Zdrowaœ Maryjo, Chwa³a Ojcu.
W œredniowieczu ró¿aniec by³ modlitw¹, która prostemu
ludowi mia³a zast¹piæ Liturgiê Godzin, a wiêc modlitwy
wspólnie odmawiane w klasztorach o ustalonych godzinach.
Modlitwie ró¿añca œwiêtego wci¹¿ przypisuje siê ogromn¹
moc. O jej odmawianie prosi te¿ ludzi Matka Bo¿a.
oznacza siê ni¹ tor wodny
³apie siê w niego wiatr
czêœæ za³ogi pe³ni¹ca s³u¿bê na okrêcie
popycha siê nimi ³ódŸ, kiedyœ okrêt
ciê¿ka b¹dŸ lekka, ale zawsze straszna
parking dla okrêtów
bez niej okrêt nie usta³by na miejscu
na okrêcie mo¿e byæ górny albo dolny
stoi na l¹dzie i wskazuje drogê okrêtom
kierownica okrêtu
ratuje ¿ycie, gdy okrêt idzie na dno
bez niego na nic zdadz¹ siê ¿agle
s³u¿y do cumowania okrêtu
potrzebna, ¿eby zobaczyæ to, co jest daleko
mo¿e byæ flagowy, liniowy, podwodny

Jeœli rozwi¹¿esz krzy¿ówkê, z zaznaczonej kolumny dowiesz siê, jak¹ zwyciêsk¹
bitwê (1571 r.) ³¹czono ze skutecznoœci¹ modlitwy ró¿añcowej, co zadecydowa³o
o wprowadzeniu Œwiêta Matki Boskiej Ró¿añcowej, a póŸniej rozszerzenia go na
ca³y Koœció³ i wprowadzenia zwyczaju odmawiania modlitwy ró¿añcowej przez ca³y
paŸdziernik.
7 PADZIERNIKA
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Byæ otwartym
Pan Jezus poleci³ swym uczniom, aby szli na ca³y œwiat, do
wszystkich narodów i przekazali im radosn¹ nowinê, ¿e maj¹
w niebie kochaj¹cego Ojca, który pos³a³ na ziemiê swego
Syna, by je wyzwoli³ z wszelkiej nêdzy i ukaza³ im drogê do
domu Ojca, oraz zes³a³ Ducha O¿ywiciela, by je pokrzepi³
w znoju budowania królestwa Bo¿ego.
To polecenie Jezusa wype³nia Koœció³, prowadz¹c dzia³alnoœæ
misyjn¹ i pozostaj¹c otwartym dla wszystkich narodów. Choæ
w tym zadaniu Koœcio³a maj¹ udzia³ wszyscy wierz¹cy,
to jednak szczególna rola przypada
w nim misjonarzom.
Jeœli uda ci siê bezpiecznie
przep³yn¹æ przez morza
i oceany, dowiesz siê,
jak nazywa³ siê za³o¿yciel
zgromadzenia misyjnego,
do którego nale¿y
najliczniejsza grupa
polskich misjonarzy,
nosz¹cych nieco dziwn¹
nazwê, pochodz¹c¹ od
³aciñskiego s³owa „verbum”,
które znaczy „s³owo”.
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NIEDZIELA MISYJNA

Szczêœcie dla wszystkich
Wszyscy chc¹ byæ szczêœliwi. Czym jednak jest szczêœcie?
Ró¿ni ró¿nie odpowiadaj¹ na to pytanie. Jednym niewiele
potrzeba do szczêœcia, innych nic nie jest w stanie
zadowoliæ. W kwestii tej zaj¹³ te¿ stanowisko Jezus. Pyta³
swych s³uchaczy: Có¿ przyjdzie cz³owiekowi z tego, ¿e ca³y
œwiat pozyska, a na duszy swej poniesie stratê? Mówi³,
¿e s¹ tacy, którzy znalaz³szy drogocenn¹ per³ê, gotowi s¹
oddaæ za ni¹ wszystko. Poucza³, ¿e szczêœcie polega na
takiej mi³oœci, jak¹ On nam ukaza³.

W Kazaniu na Górze og³osi³ Jezus osiem b³ogos³awieñstw, czyli dróg, sposobów
zachowañ, które czyni¹ cz³owieka szczêœliwym. Wybierz siê w drogê i przy³¹cz
siê do tych, których Jezus nazywa b³ogos³awionymi, a dotrzesz na sam szczyt,
gdzie jest Jezus i Jego uczniowie.
WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
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Nie wiadomo, czy p³akaæ czy siê weseliæ
Zaraz po uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych obchodzi siê
Dzieñ Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmar³ych. W tym dniu jest nam smutno, bo wspominamy
drogie osoby, które odesz³y ju¿ z tego œwiata. Nieraz chce
siê nam p³akaæ i faktycznie ronimy ³zy. Ale choæ nie jest nam
do œmiechu, pociech¹ jest dla nas myœl, ¿e zmarli ukoñczyli
ju¿ swój ziemski bieg, s¹ w rêku Boga, ¿e roz³¹ka nie jest
wieczna, ¿e Bóg jest mi³osierny i ¿e ciesz¹ siê wieczn¹
szczêœliwoœci¹, o co gor¹co b³agamy dobrego Boga.

Gdy z liter
umieszczonych na
pal¹cych siê
zniczach u³o¿ysz
s³owa, dowiesz siê,
co wypraszamy dla
drogich nam
osób zmar³ych.
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Zdradzi³y go gêsi
By³ ¿o³nierzem, pustelnikiem, za³o¿ycielem klasztoru,
biskupem, cudotwórc¹ wra¿liwym na ludzk¹ biedê. S³awa
jego ¿yczliwoœci i cudotwórczej mocy szybko siê szerzy³a,
a towarzyszy³y jej liczne legendy. Opowiadano, ¿e mia³
schowaæ siê w zagrodzie gêsi, gdy¿ nie chcia³, ¿eby obrano
go na biskupa. Gêsi jednak zdradzi³y jego kryjówkê.
Najpiêkniejsza zaœ z legend opowiada, ¿e mia³ siê podzieliæ
swoim ¿o³nierskim p³aszczem z ¿ebrakiem, za co
podziêkowa³ mu we œnie sam Jezus, przybrawszy postaæ
owego biedaka. Kocha³ te¿ dzieci. A poniewa¿ œwiêci s¹
rzeczywiœcie œwiat³em œwiata, w wieczór œwiêtomarciñski
dzieci urz¹dzaj¹ na jego czeœæ pochody z latarniami.
Chodzi oczywiœcie o œwiêtego
Pochody maj¹ to do siebie, ¿e odbywaj¹
siê pod konkretnymi has³ami,
wypisanymi na transparentach.
Jeœli u³o¿ysz odpowiednio latarnie
przygotowane do pochodu, dowiesz siê,
pod jakim has³em urz¹dza siê tu pochód
œwiêtomarciñski.

11 LISTOPADA
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Chwalcie Pana wszyscy
22 listopada Koœció³ wspomina œwiêt¹ Cecyliê. Pochodzi³a
ona ze znakomitej rodziny rzymskiej. Gdy zosta³a
chrzeœcijank¹, poci¹gnê³a do Jezusa te¿ m³odzieñca, który
nadaremnie zabiega³ o jej rêkê, i swego brata. Oko³o 230
roku zostali wszyscy troje œciêci za wiernoœæ Jezusowi,
królowi œwiata.
Œwiêt¹ Cecyliê uwa¿a siê za patronkê muzyki koœcielnej,
a wiêc wszystkich chórów koœcielnych, chora³ów,
organistów.
W rzêdach liter
umieszczonych miêdzy
strunami harfy, ukryte
jest przys³owie, które
mówi o potêdze s³owa
œpiewanego.
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22 LISTOPADA

A Jego panowanie nie ma koñca
Rok koœcielny zbli¿a siê do koñca. Od pierwszej niedzieli
Adwentu rozpocznie siê od nowa. Ostatniej niedzieli roku
liturgicznego Koœció³ obchodzi uroczystoœæ Jezusa Chrystusa
Króla Wszechœwiata. Wyszydzony Król ¯ydowski,
ukoronowany cierniem, skazany na œmieræ hañbi¹c¹,
gdy zawis³ na krzy¿u, okaza³ siê Królem, który z³o¿y³ ofiarê
za wszystkich, wszystkich odkupi³, a zmartwychwstaj¹c,
rozpocz¹³ swoje rzeczywiste panowanie.

Wpisz w kratki nazwy cia³ niebieskich Uk³adu S³onecznego. Zaznaczone litery utworz¹ tytu³, który pochodzi z jêzyka greckiego i znaczy „w³adca ca³ego [œwiata]”.
OSTATNIA NIEDZIELA ZWYK£A
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Proste pytania
1. „Jeden sieje, drugi zbiera” powiedzia³ Jezus i mia³ na myœli, ¿e Jego
uczniowie s¹
(J 4,36-38)
a) ¿niwiarzami
b) siewcami
c) ani jednymi, ani drugimi
2. Na górze w Galilei Jezus poleci³ jedenastu uczniom
(Mt 28,16-20)
a) wymierzyæ karê tym, którzy Go skazali na œmieræ
b) przeciwstawiaæ siê fa³szywym pog³oskom, jakie ¿o³nierze
rozg³aszali na rozkaz arcykap³anów i starszych
c) nauczaæ wszystkie narody i udzielaæ im chrztu
3. „Ja jestem Alfa i Omega” powiedzia³
(Ap 1,8)
a) Pan Bóg
b) Szatan
c) Jezus
4. W Nowym Jeruzalem ju¿ wiêcej nie bêdzie
(Ap 21,4)
a) œmierci, ¿a³oby, krzyku, trudu
b) cierpienia, narzekania, ustykiwania
c) g³odu, choroby, wojny
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Odpowiedzi
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