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1, 2 grudnia  
Pierwsze piątek i sobota miesiąca
3 grudnia
Rozpoczęcie Adwentu
To czas, kiedy czekamy na narodzenie Pana Jezusa.  
Przygotowujemy dla Niego nasze serca 
i domy. Przeczytaj adwentową historię o Anielce 
na stronach 20-21. Pamiętaj o Roratach!
6 grudnia
Dzień świętego Mikołaja! 
7 grudnia
Pierwszy czwartek miesiąca 
Dzień szczególnej modlitwy za kapłanów.
8 grudnia
Uroczystość Niepokalanego  
Poczęcia Matki Bożej 
Podziękuj Panu Bogu, że tak cudownie stworzył świat.
24 grudnia
Wigilia Bożego Narodzenia 
Najbardziej wyczekiwany przez was dzień.  
Ucieszcie się choinką, wieczerzą wigilijną i Pasterką.
25 grudnia
Boże Narodzenie
Wyśpiewuj Panu Jezusowi kolędy i podziękuj Mu, 
że był dzieckiem tak jak ty. 
Przeczytaj na stronach 22-23, gdzie w święta 
można znaleźć Pana Jezusa.  
26 grudnia
Święto świętego Szczepana 
To pierwszy męczennik, który zginął za wiarę.
31 grudnia
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Podziękuj Panu Bogu za twoją rodzinę.
Dzisiaj przypada też ostatni dzień 2017 roku. 
Przypomnij sobie z niego najpiękniejsze wydarzenia.
                                                                                            (km)

LISTopAD
1 listopada  
Wszystkich Świętych 
Święto tych wszystkich, którzy są już w niebie  
i cieszą się razem z Panem Jezusem. 
2 listopada 
Dzień Zaduszny 
To czas, kiedy modlimy się za tych, którzy umarli, 
żeby jak najszybciej poszli do nieba.  
Podziękuj też Panu Bogu za kapłanów  
i pomódl się o nowych. 
3 listopada  
Pierwszy piątek miesiąca 
Jeśli byłeś już u Pierwszej Komunii Świętej,  
pamiętaj o comiesięcznej spowiedzi.  
Jeśli jeszcze nie byłeś, podczas wieczornej  
modlitwy możesz przeprosić Pana Jezusa za…
4 listopada 
Pierwsza sobota miesiąca 
To dzień Matki Bożej. Przeproś Ją za zło innych ludzi 
i poproś, żeby modliła się z tobą za cały świat.
11 listopada 
Święto Niepodległości  
Podziękuj Panu Bogu za wolną Polskę 
i poproś o mądrość dla tych, którzy nią rządzą.
18  listopada  
Wspominamy błogosławioną Karolinę Kózkównę, 
która opiekuje się młodymi ludźmi. Poproś ją,  
żeby pomogła ci być wiernym Panu Bogu.
19  listopada   
Dzień Ubogich.Pomyśl, jak możesz pomóc ludziom 
ubogim. Dzisiaj pomódl się też za tych, 
którzy są ofiarami wypadków drogowych.
26  listopada   
Uroczystość Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata. Czy chcesz, żeby Pan Jezus 
był Królem twojego serca?

dni na tęczy

gruDzIeń
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W pewnej małej miejscowości żył sobie żebrak.  
Przez całe życie stał na skrzyżowaniu dróg prowadzą-

cych do centrum wsi i zbierał od swych sąsiadów drobne datki 
na jedzenie. Ludzie do tego stopnia oswoili się z jego obecnoś- 
cią, a nawet w jakimś sensie zaprzyjaźnili z tym biednym czło-
wiekiem, że kiedy umarł, postanowili pochować go  
dokładnie w tym miejscu, w którym zbierał pieniądze,  
żebrząc każdego dnia na swe utrzymanie. Gdy pojawili się  
grabarze z łopatami, wielkie było ich zdziwienie, bo kopiąc 
grób, natrafili na drewnianą, nieco już przyniszczoną skrzynię. 
Jak się nietrudno domyślić, w skrzyni tej znaleziono złoto, 
prawdziwy skarb. Przez całą wioskę, jak echo, dało się słyszeć 
słowa prawdziwego zdumienia świadków tamtego zdarzenia:  
o, gdyby wiedział, gdzie stał przez całe życie, zbierając  
na chleb... Przecież ten żebrak miał na wyciągnięcie ręki  
prawdziwy skarb, a nawet nie zdawał sobie sprawy z tego faktu. 

Być może dokładnie w takiej samej sytuacji jest wielu  
chrześcijan. Mają na wyciągnięcie ręki prawdziwe skarby,  
a nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Przecież dla uczniów  
Pana Jezusa prawdziwym skarbem są na przykład święte  
sakramenty. Możemy o nich powiedzieć, że są jak dziurka  
od klucza. Gdy tylko przez nią się zajrzy, natychmiast widzimy 
niebo ze wszystkimi świętymi, zjednoczonymi wokół Pana Jezusa.  

Ale nie tylko święte sprawy muszą być dla nas skarbami. 
Wokół tyle pięknych miejsc, które można odwiedzić, i ludzi, z 
którymi można się zaprzyjaźnić. Trzeba tylko otworzyć swe 
oczy na niewidzialne, bo „tam skarb twój, gdzie serce twoje”. 

Jednym ze skarbów na pewno jest „Moje Pismo Tęcza”,  
w której – jak zawsze – znajdziesz teksty na wiele wspaniałych 
tematów. Bieżący numer jest podwójnym „skarbem”, bo jego 
autorzy piszą o skarbach. Zatem, do lektury!

   Ks. Marek Łuczak
Sekretarz Redakcji „Niedzieli”

TAM SKArB, 
gDzIe Serce



Wiadomości telewizyjne i  radiowe dzienniki  
często informują o  ludziach poszukujących 
pociągu ze złotem i  cennymi kosztownościa-

mi, a  także bursztynowej komnaty z  pałacu ro-
syjskich carów ukrytych przez Niemców podczas  
II wojny światowej. Nadal trwa gorączka poszukiwa-
czy złota i diamentów.

Każdy z nas posiada swoje skarby. W historii mojej 
rodziny jest nim obrączka ślubna mamusi, którą ofia-
rowała mi, kiedy zostałem księdzem. Naszymi rodzin-
nymi skarbami bywają albumy ze zdjęciami członków 
rodziny. My także mamy swoje skarby: lalki, misie, 
maskotki, kolekcje samochodów, znaczków poczto-
wych. Bywa, że naszymi skarbami są ulubione części 
garderoby, a nawet skarbonki z zebranymi pieniędz-
mi. Jednak wymienione skarby nie ubogacają nas 
jako ludzi. Stanowią tylko dodatki do naszego życia.

Panu Jezusowi zależy, by każdy z nas stawał się 
Jego skarbem. Stanie się to wtedy, gdy przyjmiemy 
od Pana Jezusa Jego przepis na życie. Są nim słowa 
i czyny Jezusa zapisane w Ewangelii. Staniemy się 
Jezusowym skarbem, gdy będziemy szli drogą  
Bożych przykazań. Pomaga nam w tym czas Ad-
wentu, podczas którego pójdziemy za gwiazdą 
betlejemską, by z pasterzami i mędrcami – królami 
odnaleźć Pana Jezusa w żłobie i powiedzieć Mu:  
    Jezu – jesteś naszym Skarbem. My z kolei 

będziemy przemieniali nasze życie –  
   by upodobnić się do Ciebie i stawać się   

 Twoim skarbem.4

Ksiądz Biskup na tęczy

tekst: Biskup Antoni Długosz

pan Jezus jest naszym Skarbem
ilustracja: paulina Nita
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mamo, tato, co wy na to? 

pan Jezus jest naszym Skarbem Kiedy byłem małym dzieckiem, mamusia częs- 
to mówiła do mnie: „Mój ty skarbie”, czasem 

zmieniała na: „Mój ty najdroższy skarbie!". 
Zastanawiałem się, dlaczego tak mnie nazywała, 
bo nie rozumiałem słowa „skarb”. Później, kiedy 
babcia czytała mi baśnie, dowiedziałem się, że 
skarb to jakieś bogate, ukryte przed oczami ludz-
kimi znalezisko, które poszukiwaczom skarbów 
sprawiało wiele radości i szczęścia. Wciąż jednak 
nie rozumiałem, dlaczego ja byłem dla mej mamu-
si takim cennym znaleziskiem. Gdy dorastałem, 
zrozumiałem, co miała na myśli, nazywając mnie 
swoim skarbem. Słyszałem również, jak inne 
mamy w ten sam sposób nazywały swoje dzieci.
    Rzeczywiście, małe dziecko jest autentycznym 
skarbem dla swoich rodziców. Jest piękne, zazwy-
czaj radosne, często się uśmiechające, ufne i pełne 
miłości do rodziców. Pan Jezus wskazując na 
dziecko, uznał je za skarb Królestwa niebieskiego. 
Niezbywalnym obowiązkiem rodziców jest, 
aby ich skarb pozostał nim przez całe życie. 
Stanie się tak, gdy zapewnią swej pociesze 
chrześcijańskie wychowanie. Zadbają o to, 
by dziecko razem z nimi się modliło i uczęszczało 
na niedzielną Mszę św. Warto robić z dzieckiem 
wieczorny rachunek sumienia, by w ten sposób 
doskonalić jego rozeznanie moralne. Podczas 
szkolnych wywiadówek należy zainteresować się 
opinią katechety na temat wyników nauczania 
z religii. Niektórzy wierzący rodzice lekceważą 
ten kontakt. Niesłusznie! 
    Troska o religijno-moralne wychowanie dziecka 
skutkuje wieloma wspaniałymi owocami w przy-
szłości, które nadają blask szlachetnemu wycho-
wankowi – człowiekowi, rzeczywiście o złotym 
sercu. Tak wychowany młody człowiek prędzej 
czy później zrozumie, że prawdziwym, najwięk-
szym skarbem, obok Pana Boga, 
są jego kochani rodzice.
                            Ksiądz Stanisław Jasionek

Troska o wychowanie 



kolorowy
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temat

gDzIe 
TeN SKArB?



Kiedyś nasz sąsiad – wysoki, chudy kierowca 
tira zaczął szukać skarbu. Za ogromne pienią-
dze kupił wyszukiwacz metali, który wyglą-

dał jak mały odkurzacz ze słuchawkami, i zaczął 
poszukiwania. Obsłuchał całe podwórko i ogród 
za domem. Podobno znalazł guzik z munduru 
z czasów wojny, starą złotówkę i parę gwoździ. 

Któregoś dnia jego wyszukiwacz piszczał  
głośniej niż zwykle, co oznaczało, że w ziemi  
jest coś dużego. Wykopał głęboki dół, zrobiło się 
już ciemno, a łopata ciągle nie trafiła na nic twar-
dego. Postanowił odłożyć pracę do następnego 
dnia i poszedł spać. Obudził go krzyk żony,  
która nie wiedziała o wieczornym odkryciu męża 
i wpadła do dołu, nabijając sobie kilka siniaków 
i łamiąc nowe szpilki. Od tamtej pory nikt  
nie widział naszego sąsiada z wyszukiwaczem me-
talu, być może stracił wiarę, że na jego podwórku 
znajdzie coś cennego, a może żona przekonała go 
do innego zajęcia. 
We mnie jednak został jakiś niedosyt, jakaś tęsk-
nota, jakby gdzieś na świecie istniał skarb, 
który czeka tylko na to, aż go znajdę. Zakopany 
gdzieś w ziemi, przyciśnięty kamieniem, schowa-
ny pod drzewem albo ukryty na bezludnej wyspie. 
A co, jeśli to nie będzie skrzynia pełna staromod-
nych monet i pereł, tylko coś zupełnie innego? 
Co, jeśli czeka na mnie człowiek, który będzie 
moim przyjacielem – i to jest ten mój skarb? 
A co, jeśli moim skarbem jest jakiś talent, 
którego jeszcze nie odkryłem? Gra na skrzypcach, 
pisanie książek albo projektowanie samochodów, 
które nie wydzielają żadnych spalin?  
   Jak ja znajdę taki skarb? A jeśli Pana Boga 
nie widać właśnie dlatego, że On też jest jak skarb 
ukryty w ziemi? Pytam, bo bardzo chciałbym 
Go znaleźć.

7
tekst: Ksiądz rafał Kowalski

ilustracja: Monika Sawionek
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BAJKA z KApeLuSzA  
Czy drzewa też dostają szczepionkę? 
Dlaczego babie lato jest babie? 
Kto niedźwiedziowi śpiewa kołysanki do snu? 
Na te i inne pytania odpowie książka 
Włodzimierza Dulemby „Cztery pory baśni”. 
W tej książce wszystko jest przygodą: wschód 
słońca, wyprawa na poziomki, żabi koncert, 
sprzątanie, wakacje. Przekonacie się, 
że zawsze warto mieć przy sobie lornetkę, 
bo w każdej chwili możecie natrafić 
na niezwykłą historię. Dzięki wspaniałym 
historiom poznacie zdarzenia z życia ludzi 
małych i dużych, dobrych i takich, 
o których tego powiedzieć się nie da. 
Przeczytacie o przygodach 
zwierząt i roślin. 
Spojrzycie na świat oczyma 
przyrody i będziecie uczestni-
czyć w niezwykłym przenika-
niu się baśni i rzeczywistości. 
Głównymi bohaterami książki 
są oczywiście dzieci, wasi ró-
wieśnicy. Mają swoje humory, 
potrafią się należycie sprze-
czać. Ale przede wszystkim są otwarci, cieka-
wi świata i dowcipni, a ich wyobraźnia niesie 
znacznie dalej niż najszybszy nawet InterCity. 
W książce znajdziecie też świetne ilustracje 
Marcina Piwowarskiego. Są tu wszystkie 
rekwizyty, które mogą was zainteresować: 
latawce, strachy na wróble, rozmaite 
zwierzęta, sprzęt do latania i nurkowania, 
lody i balony. 

  cztery pory baśni”, 
tekst: Włodzimierz Dulemba, 
ilustracje: Marcin piwowarski
Wydawnictwo JeDNośĆ
www.jednosc.com.pl, 
tel. 41 349 50 00

”



Cześć! 
To ja – Szymon. Nie uwierzycie, co mi się ostatnio przydarzyło. Znala-
złem skarb! Najprawdziwszy z prawdziwych. Ukryty i czekający 
na szczęśliwego odkrywcę, czyli na mnie.
   A wszystko zaczęło się od tego, że przestałem chodzić do szkoły. Ale spokojnie, ciągle się uczę, 
tylko w domu. Ale to uczenie jest teraz bardzo przyjemne. Założyłem nawet klubik chłopięcy 
i rozmawiamy tam o różnych ciekawych odkryciach, a na każde spotkanie 
któryś z nas przynosi smakołyki, które sam zrobił. Bo w mojej domowej szkole są też 
lekcje gotowania i pieczenia.
   To, o czym chcę wam opowiedzieć, zdarzyło się po jednym z chłopięcych spotkań. 
Z moim kolegą Józkiem, który gra na trąbce, byliśmy umówieni na nocowanie u niego w domu. 
Korzystając z Mapy Skarbów, chcieliśmy znaleźć skarb ukryty przez siostry Józia. Skarb, jaki 
znaleźliśmy, zadziwił nie tylko nas z Józiem, jego siostry, 
ale nawet jego rodziców i całą rodzinę. Ale spokojnie, wszystko po kolei…
   A więc pochylaliśmy się nad mapą i próbowaliśmy zrozumieć, o co w niej chodzi. 
Pierwszy rysunek przedstawiał biblioteczkę w salonie. Podeszliśmy do regałów 
i zaczęliśmy szperać. Wreszcie znaleźliśmy list, a w nim wyjaśnienie, że jesteśmy 
w czasach Księgi Rodzaju, a naszym przewodnikiem będzie Józef, syn Jakuba. 
Okazało się, że to ulubiony bohater Józka, który niedawno oglądał film: „Józef, 
władca snów”. Józef dał nam kilka poleceń, które szybko wykonaliśmy. Na koniec polecił 
nam opowiedzieć sen, który przyśnił nam się ostatnio, i wyjaśnić jego znaczenie. 

Skarb miał być ukryty w miejscu, które łączy nasze sny. 
Tutaj właśnie zaczęła się nieprzewidziana część zabawy…8
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kolorowa rodzinka

Skarb 
dziadka Józefa



   Siostry Józia, które przygotowywały 
mapę, ukryły skarb w sypialni pod 
łóżkiem Józka. Myślały,  
że na pewno na to wpadniemy.  
My jednak, kiedy opowiedzieliśmy 
sobie sny, wyciągnęliśmy zupełnie 
inne wnioski. Okazało się, że zarówno 
mnie, jak i Józiowi przyśnił się jego 
dziadek, który opowiadał nam różne 
historie, a gdy byliśmy przedszkolaka-
mi, spacerował z nami  
po lesie, szukając zapomnianych 
okopów. Obaj zinterpretowaliśmy sny 
w ten sposób, że dziadek chce nam 
przekazać jakąś ważną informację i… 
poszliśmy na strych 
przeszukać jego rzeczy.
   Wiecie, co tam znaleźliśmy? 
Małą skrzyneczkę podpisaną: „Skarb 
dziadka Józefa dla Józka i jego przyja-
ciela Szymona”. 
Kiedy otworzyliśmy skrzynkę, okaza-
ło się, że jest tam stara Biblia i kula pistoletowa, i nasze wspólne zdjęcie z leśnego space-
ru. Pomyśleliśmy, że dziadek chciał nam powiedzieć, że prawdziwym skarbem jest wiara 
w Pana Boga, którego słowo zapisane jest w Biblii, a który ocalił życie dziadkowi przed 
kulą wroga, a także prawdziwa przyjaźń i dobroć. 
Cała rodzina była zadziwiona naszym odkryciem, a my bardzo się cieszyliśmy, 
że skarb dziadka Józefa może być teraz naszym skarbem. 
   Pozdrawiam Was serdecznie i życzę, byście i Wy odkryli, co jest największym 
skarbem w Waszym życiu. 
 
PS Weronika mówi, że jej największym skarbem są książki, bo ciągle dowiaduje się z nich 
czegoś potrzebnego do życia. A mój mały braciszek Józio za największy skarb uważa Mamę, bo 
nie przeżyłby bez jej mleczka.

99



co powie ciocia ewa? 
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1. Weź kartkę papieru.  Im większa kartka  tym lepiej.

4. Pewnie zostało ci trochę miejsca na kartce dookoła wyspy. 
Narysuj tam wszystko, czego na pewno nie zabrałbyś ze sobą na stworzoną 
przez siebie wyspę.

3. Teraz wyobraź sobie,  że wybierasz się na taką wyspę.  Do tej pory nikt na niej   nie mieszkał.   Jest bezludna, a ty będziesz    jej pierwszym mieszkańcem.     Kogo i co chciałbyś zabrać ze sobą? 
    Narysuj wszystkie skarby,      których potrzebujesz do tego,      by żyć szczęśliwie na takiej wyspie. 

     To mogą być ludzie, rzeczy,       czynności, które lubisz wykonywać. 

2. Narysuj wyspę. Pamiętaj,  żeby było na niej  wystarczająco dużo miejsca,   by mogły się zmieścić   wszystkie twoje skarby.

WySpA SKArBóWCo ty na to, żeby stworzyć         własną wyspę                       skarbów? 
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Wyspa gotowa? Spójrz na nią jeszcze raz. 
 Poza wyspą jest to, czego nie lubisz i czego 
 nie chciałbyś zabrać ze sobą. Na wyspie jest 
  wszystko to, co jest dla ciebie najważniejsze. 
   Być może są tam najbliższe ci osoby, 
   rzeczy i czynności, bez których trudno 
    sobie wyobrazić codzienne życie. 

Zobacz, że to, co zwyczajne dookoła ciebie, 
może być czasami prawdziwym skarbem 
w życiu. Jeśli chcesz, możesz jeszcze coś 
dorysować. Możesz też zatrzymać tę wyspę, a za jakiś czas dorysować 

na niej kolejny skarb.  

Powodzenia! 

SKArBóWCo ty na to, żeby stworzyć         własną wyspę                       skarbów? 

11
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Witajcie, nazywam się tak samo 
jak wasz papież – Franciszek, 
ale urodziłem się aż 836 lat temu 
w Asyżu, maleńkiej 
włoskiej miejscowości. 

Super, 
świetne odpowiedzi. 
Ja natomiast kochałem 
wszystkie zwierzęta i rośliny. 
Zachwycałem się słońcem, 
księżycem, wiatrem, 
a nawet deszczem. 

W całym stworzonym świecie widziałem piękno 
i dobroć Boga. Pewnie dlatego święty Jan Paweł II 

ogłosił mnie patronem ekologów i ekologii. 

 Pewnie już niejeden raz widziałeś stajenkę betlejemską 
w kościele podczas świąt Bożego Narodzenia. Tak się składa, 

że wiem, kto zrobił ją po raz pierwszy! A było to tak...

Ja tutaj o przyrodzie, a ty pewnie nie możesz już doczekać się Bożego Narodzenia. 
Też bardzo lubiłem ten czas. Pachnąca choinka, szyszki, szum lasu. 

Przepraszam, znowu się zapomniałem. Ach, ta moja dusza ekologa.

Gdybym cię zapytał: „Co lubisz, czym się interesujesz?”, 
co byś mi odpowiedział? Proszę, powiedz na głos, a ja usłyszę. 
Zacznij od: Lubię..., albo: Interesuję się bardzo...

p o K o L o r u J  •  z r ó B  z D J ę c I e  •  p r z e ś L I J  D o  NA S  •  W y g r A J  NA g r o D ę ! 

kolory świętych święty Franciszek od szopki
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– Bracie Dominiku, poproś, 
by Jan przyszedł do mnie.

– W pobliżu naszego klasztoru znajduje się grota, w której będzie szopka. 
Chciałbym, aby stajenka była w naturalnej skali z osobami i żywymi zwierzętami. 

– Trzeba będzie jeszcze 
wyrzeźbić w drewnie 

maleńkiego Jezusa, 
a w postacie 

Świętej Rodziny 
niech wcielą się 

mieszkańcy 
Greccio. 

– Nie martw się, Ojcze, 
wszystkim się zajmiemy.

– Świetny pomysł.

Byłem bardzo szczęśliwy 
tamtego 

bożonarodzeniowego 
wieczoru. 

W dłoniach 
trzymałem 

wyrzeźbione 
Dzieciątko, 

położyłem Je 
na sianie, 

a oczom ludzkim 
ukazał się 

najpiękniejszy widok 
Narodzonej Miłości 

dla zbawienia ludzkości. 

– Janie, zbliżają się uroczystości, podczas których 
chcemy uczcić narodzenie Chrystusa. 
Chciałbym, aby były one wyjątkowe tego roku.

– Pragnę pokazać ludziom niewygody 
i wyrzeczenia Dzieciątka złożonego w żłobie.

W grocie rozległy się westchnienia i szepty: 
– Jaka cudowna noc Bożego Narodzenia.
– Jeszcze nigdy nie widzieliśmy niczego podobnego. 
– Szukaliśmy i znaleźliśmy maleńką Miłość na sianie.

           Jeśli i ty chcesz znaleźć drogocenny Skarb, drogocenną Perłę, 
zajrzyj do żłóbka z Dzieciątkiem Jezus, które na pewno uśmiechnie się do ciebie. 

tekst: Małgorzata Dudzińska · ilustracje: grażyna Kołek

13

– Dobrze, ojcze Franciszku, już idę.

– Co masz  
na myśli? 
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ilustracja: 

Karolina Szecówka

wiersze na tęczy
Szukam skarbu od rana,

pod łóżkiem i w pudełkach.
co nim jest, nie wiem sama,

czy naprawdę rozterka?
czyjaś troskliwa ręka

głaszcze mnie czule po głowie.
To proste, zaraz powiem.

Tak, od każdego rana
moim skarbem jest mama.

Krzysztof Seweryn 
Wroński

  Szu
   ka 
     my

...
...

Uwaga, KonKUrS!
a co jest Twoim skarbem? 

narysuj swój skarb i prześlij 
do nas do 10 grudnia. 

na autorów  najciekawszych prac 
czekają nagrody!
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o Le! o Le!
SerWeTKA NA SToLe! 

Już wiecie, jak pięknie przygotować stół do posiłku i jak używać 
sztućców. To naprawdę trudna sztuka, dlatego możecie być z siebie 
bardzo dumni! Ciekawe, czy wiecie, co zrobić z… SERWETKĄ na stole? 

Historia serwetek podawanych do posiłków sięga dawnych czasów. 
Wówczas serwetkami okrywano te części garderoby (czyli ubrania), 
które były najbardziej narażone na poplamienie. Wszyscy dobrze znamy plamy 
z czerwonego barszczu na odświętnej koszuli, bluzce mamy czy krawacie taty. 
Pamiętajcie, że kiedyś (choćby w XIX wieku) nie było pralek automatycznych  
i odplamiaczy. Czyszczenie zabrudzonego odświętnego (a więc i kosztownego) 
ubrania czy obrusu sprawiało wiele trudności. 
Serwetki zawsze służyły ludziom także do wycierania rąk, którymi najczęściej jadało 
się posiłki. Dopiero w naszych czasach używanie sztućców jest tak popularne, 
a w wielu sklepach można kupić jednorazowe serwetki papierowe.
W dzisiejszych czasach serwetki również chronią nasze eleganckie stroje 
i pomagają zachować higienę i estetykę (piękno) przy jedzeniu. Najczęściej uży-
wamy kolorowych serwetek papierowych, ale są też duże serwetki z materiału, 
które podaje się na superważne okazje i uroczystości rodzinne, 
a także w eleganckich restauracjach. 
Te duże serwetki, z materiału, które możecie znaleźć po lewej stronie 
swojego nakrycia albo bezpośrednio na talerzu, zawsze kładźcie na swoje kolana 
przed rozpoczęciem posiłku. Pamiętajcie, aby nigdy nie zawieszać sobie serwetki 
pod brodą.        Takie śliniaczki noszą TYLKO maluszki. I jeszcze jedno, 
nie dmuchajcie noska w serwetkę. Do tego służą chusteczki higieniczne. 
Po skończonym posiłku zostawcie serwetkę po prawej stronie talerza. 
Czasami mogą was zdziwić różne finezyjne figury, jakie powstają 
z misternie poukładanych serwetek. 
To są takie małe dzieła sztuki, które powstają specjalnie dla was, 
czyli gości restauracji, 
aby uświetnić posiłek.

tęczow
y m

isz m
a

sz

Drodzy mamo, tato... Rodzice – dzieci uwielbiają nakrywać stół 
do posiłków i są w tym bardzo kreatywne. Uczmy je taktu i dobrego 

stylu. Kupując serwetki papierowe, bądźmy wrażliwi na to, co wybiera-
my, aby nie wpaść w pułapkę handlowych trendów i… nie wycierać so-
bie ust świętym Obliczem Jezusa albo obrazem Przenajświętszej Hostii.

mamo, tato, co wy na to? 
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obudź się, Anielko! – Mama z  czułością po-
gładziła ciepłą buzię córeczki i  zaczekała, 
aż brązowe, roześmiane oczka otworzą się 

na oścież. Jak co rano. Oczka postanowiły jednak 
zrobić Mamie psikusa i zacisnęły się jeszcze bar-
dziej. W dodatku jakieś sprytne rączki naciągnę-
ły na głowę kołdrę tak wysoko, że wystawał spod 
niej jedynie koniec równie brązowej, ale mocno 
potarganej czuprynki.
– Śpioch! Dzisiaj zamiast mojej Anielki znalazłam 
w łóżku strasznego śpiocha! – zażartowała Mama. 
– Jak rozumiem, śpioch nie jest zainteresowany 
kubkiem kakao i grzankami na śniadanie, bo śpio-
chy takich rzeczy nie jedzą? 
– Ten je! – głosik, dobrze Mamie znany, wydostał 
się na chwilę spod kołdry i błysnęły spod niej zna-
jome, brązowe oczka. Po chwili jednak znikły.
– Spójrz w  okno, śpiochu! – spróbowała od innej 
strony Mama. – Jak będziesz tak leżał i  leżał, 
śnieg cię zupełnie zasypie! Twoja biała kołdra już 
wygląda jak śniegowa zaspa! 
Czyjeś nóżki podrzuciły kołdrę wysoko i potrząs- 
nęły nią kilkakrotnie. „Śnieg”, jeśli nawet na niej 
leżał, na pewno został zrzucony.
– Anielko, zawsze wstajesz chętnie, co się dzisiaj 
dzieje? – Mama usiadła na łóżku nieco zaniepoko-
jona i odchyliła pościel z głowy swojego śpiocha.
– Ach, Mamusiu! – dziewczynka usiadła teraz po-
słusznie i popatrzyła Mamie w oczy. Uśmiechała 
się przy tym najpiękniej na świecie. – Gdyby tobie 
śniło się to, co mnie, nigdy nie chciałabyś wstać! 
– Oooooo… A co ci się śniło? 

 – Skarb! 

– Skarb? Niech zgadnę… – tu Mama zrobiła tajem-
niczą minę. – Może skrzynia pełna lalek w pięk-
nych sukienkach? Albo książek z  cudownymi,  
kolorowymi obrazkami? 
– Nie… – brązowe oczka zaświeciły jeszcze jaśniej. 
Zgaduj dalej! 
– Hm… może klocki? Wieeelkie pudło? Albo 
wieeelki zestaw przyborów do rysownia i  malo-
wania? 
– Nie…
– Oh, nie mów, że nowy rowerek?! Albo jeszcze go-
rzej: kot lub pies? Nie, tylko nie pies! Umówiłyś- 
my się, że o  psie porozmawiamy dopiero wtedy, 
kiedy będziesz wystarczająco duża, żeby się o nie-
go zatroszczyć! 
– Mamusiu… – Anielka wyglądała na nieco roz-
czarowaną. – Gdyby śniły mi się zwierzęta  
czy zwykłe rzeczy, nie mówiłabym ci, że to skarb! 
– Poddaję się! – Mama pochyliła głowę ku twa-
rzyczce córki. – Sama mi powiedz, poproszę! 
Anielka jakby tylko na to czekała. Przytuliła się 
do Mamy i wyszeptała jej prosto w ucho: 
– Śnił mi się maleńki Pan Jezus! Dzieciątko! 
Wzięłam Go na rączki, a On uśmiechnął się i po-
wiedział: „Jesteś moim największym skarbem, 
Anielko!”. „To Ty jesteś moim największym 
skarbem, Panie Jezu! – odpowiedziałam Mu.  
– Szkoda tylko, że jesteś nieprawdziwy!”. „Ależ 
Ja jestem prawdziwy! – śmiał się wtedy ze mnie. 
– Przekonasz się o  tym w  Boże Narodzenie!  
Ja wtedy znów naprawdę przyjdę na świat! Jesz-
cze tylko kilka tygodni! Czekaj na Mnie! Niedłu-
go skończy się Adwent!”. 

po tęczy do Boga

Wyśniony Skarb

20

tekst: Małgorzata Nawrocka
ilustracja: Marzena zacharewicz
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W naszym domu nie mogłoby być Bożego 
Narodzenia bez… No, jak myślicie, bez 
czego? – Bez szopki chyba najładniejszej 

w świecie. Figurki do niej wyrzeźbił nasz pradzia-
dek, artysta rzeźbiarz, i kto je zobaczył, był nimi za-
chwycony, a nawet w nich zakochany. Można było 
się na nie gapić godzinami, śpiewając kolędy i czu-
jąc się jak w niebie. 

Tego roku, gdy już było wszystko, co potrzeba do 
świąt, tato zniósł ze strychu pudło z szopką i otwo-
rzył je, byśmy ustawili wszystkie figurki pod choin-
ką. Już wszystkie figurki stały na swoim miejscu, by 
na końcu mogła się tam znaleźć ta najważniejsza. 
Gdy okazało się, że… jej nie ma. – Nie było figurki 
Jezusa! Przeszukaliśmy pudło, cały strych, zakamar-
ki… Jezusa nie było nigdzie! Moja siostra rozpłaka-
ła się, babcię rozbolało serce, a mama powiedziała, 
że musi zdobyć nową figurkę. Wyruszyliśmy na jej 
poszukiwanie razem. Ale choć w sklepach było spo-
ro szopek, to żadna figurka Dzieciątka Jezus nie pa-
sowała do naszej ani nie była taka ładna. Wróciliś- 
my do domu, nie mogąc sobie wyobrazić świąt bez 
Dzieciątka Jezus w naszej szopce. 

Wszystko niby było – choinka, opłatek, prezen-
ty, potrawy, smakowitości, kolędy – lecz Jezusa nie 

gdzie można znaleźć Jezusa w święta 
Bożego Narodzenia? 

opowiedz mi Biblię
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Ile lat temu odbył się I Konkurs Szopek Krakowskich?  
Przy czyim pomniku gromadzą się twórcy biorący w nim udział? 
Na odpowiedzi czekamy do 10 grudnia. Do wygrania ciekawe książki      .

poSzuKIWANy! 
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tekst: Brat szkolny Tadeusz ruciński

ilustracja: Katarzyna Nita-Basa

A może wy też spróbujecie  
być tacy wobec siebie? 

było. – To może schowamy tę szopkę? – spytała 
mama. Ale tato pokręcił głową i rzekł: – Zostawmy 
ją taką, jaka jest – bez figurki małego Jezusa. Może 
gdy przedtem był co roku, to o Nim zapominaliśmy 
wśród mnóstwa innych rzeczy i błyskotek? A może 
to znak, że On ukrył się w kimś z nas i chce być 
przez całe święta poszukiwany? A może też przyj-
dzie w jakimś gościu zaproszonym lub nieoczeki-
wanym? To puste miejsce niech nam o tym przy-
pomina.

Popatrzyliśmy po sobie uważnie, myśląc: W kim 
mógł się ukryć Jezus w te święta? W mamie? W ta-
cie? W babci? W siostrze? W cioci? We mnie? I przez 
całe święta zerkaliśmy to na puste miejsce w szopce, 
to na siebie i byliśmy wobec siebie uważni, serdecz-
ni, uprzejmi, mili, gościnni, tak jakby On naprawdę 
był w kimś z nas, lecz wciąż nie wiadomo, w kim…
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Nasz bohater urodził się 100 lat temu. 
Już jako harcerz marzył o rejsie dookoła 
świata, o czym często rozmawiał z rówie-

śnikami. Koleje losu sprawiły, że wykonywał 
w swoim życiu wiele zawodów, był oficerem, 
strzelcem pokładowym bombowca, rybakiem 
na kutrach, dziennikarzem, tłumaczem. Przez 
całe życie jego pasją było żeglarstwo, ale swoje 
marzenie mógł spróbować zrealizować dopiero 
w wieku 50 lat. Najpierw jednak musiał zbudo-
wać jacht, którym mógłby przemierzyć oceany 
i morza. Kosztowało go to wiele wyrzeczeń, 
przeznaczył też na to wszystkie zgromadzone 
przez lata oszczędności. Swoją małą, jedynie 
dziesięciometrową łódź nazwał „Opty” (od sło-
wa optymista). Nie była ona zbyt wygodna,  
zawierała tylko niezbędne wyposażenie.  
Miała dwa maszty i silnik o małej mocy. 

Ze względu na zimową porę, nie mógł wypły-
nąć w morze w Gdyni, lecz musiał przetrans-
portować swój jacht na pokładzie innego stat-
ku do Casablanki w Afryce. Swój rejs rozpoczął 
w styczniu 1967 roku, na długo zanim były 
używane telefony komórkowe. Na pokładzie 
nie miał nawet radiostacji, za pomocą której 
mógłby wezwać pomoc. Na pełnym morzu zda-
ny był wyłącznie na siebie. Informacje o postę-
pach jego podróży przekazywali marynarze  
ze statków, które spotykał. Wysyłał również lis- 
ty z relacjami z poszczególnych etapów rejsu. 

Każdy z nas ma jakieś marzenia,      ty na pewno też. 
    czasami aby się zrealizowały,      musimy starać się przez całe życie.  A o kimś, komu udało się spełnić        marzenie swojego życia,           możemy powiedzieć,              że odnalazł skarb.

     tym     op       ista
na oceanachte
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kolorowe pasje



Przez ponad 2 lata, kiedy płynął dookoła globu, 
musiał zmierzyć się z wieloma przeszkodami. 
Nie tylko były to sztormy, ale też awarie i uszko-
dzenia łodzi oraz poważne kłopoty ze zdrowiem. 
Ponieważ „Opty” miało drewniany kadłub,  
po każdym etapie rejsu musiało być wyciągane 
z wody, remontowane i malowane.  
W tamtych czasach ze względu na sytuację na 
świecie polski żeglarz nie mógł skorzystać bez 
przeszkód ze wszystkich portów. Z tego powodu 
zdecydował się płynąć przez 165 dni z Fidżi  
do Dakaru bez przybijania do brzegu, co było  
wtedy rekordowym wyczynem. Jednak, mimo 
tych trudności, nie zrezygnował i osiągnął cel,  
bo wiedział, że spełnia swoje wielkie marzenie. 

Długi rejs był też okazją, aby zwiedzić wiele 
pięknych zakątków świata oraz poznać wielu 
ciekawych i przyjaznych ludzi (dentysta z Bar-
badosu lecząc zęby żeglarza-samotnika, nie wy-
stawił mu rachunku, ale poprosił o przesłanie  
pocztówek z odwiedzanych po drodze portów).

Nasz bohater to Leonid Teliga.  
Był pierwszym Polakiem, któremu udało się  
samotnie przepłynąć świat dookoła.

Powiedział też kiedyś:  
Jeśli się naprawdę czegoś pragnie,  
jeśli się do tego dąży,  
laur zwycięstwa musi do nas należeć.  
              Zastosujcie te słowa  
              do waszych marzeń! 

    REJS DOOKOŁA ŚWIATA
Początek: 25 stycznia 1967 r. 
(Casablanca)
Koniec: 29 kwietnia 1969 r. 
(Casablanca)
28000 mil morskich
352 dni na oceanach

    Kapitan „Opty” dysponował 
w czasie rejsu niewielką 
kwotą pieniędzy. 
Aby podreperować budżet, 
podczas postoju na wyspie Tahiti 
sprzedawał malowane 
przez siebie obrazki.

    Jeżeli chcecie 
zobaczyć „Opty”, 
zajrzyjcie do Centrum 
Konserwacji Wraków 
Statków w Tczewie.

    s/y OPTY
Dane techniczne
Wyporność: 5 T
Liczba członków załogi: 1
Długość całkowita: 9,85 m
Szerokość: 2,75 m
Zanurzenie:1,56 m

25
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tęczowy cooking
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ADWeNToWy

Czy wiecie, że Adwent 
ma różną liczbę dni w poszczególnych latach? 
Zawsze jednak obejmuje cztery niedziele 
przed dniem narodzin Pana Jezusa, 
czyli przed 25 grudnia. W tym roku ten czas 
oczekiwania na Boże Narodzenie 
zaczyna się 3 grudnia, a więc trwa 22 dni. 

W wielu domach jest już tradycją 
przygotowanie kalendarza adwentowego. 
W tym roku proponujemy go na słodko. 

Upieczcie pyszne ciasteczka i pojedynczo  
je zapakujcie do małych torebek. Ważne tylko, 
żeby na każdej znalazły się odpowiednie liczby –  
od 1 do 22 (albo mogą to być daty od 3 do 24 
grudnia). I codziennie na dobry początek dnia 
albo na jego zakończenie będzie czekał  
na was smaczny przysmak. Ciasteczek z każ-
dym dniem będzie ubywało, dzięki temu 

będziecie na bieżąco widzieć, 
ile czasu zostało do świąt! 

KALeNDArz

potrzebne wam będą: 
• 4 szklanki 
   płatków owsianych
• 1,5 szklanki 
   mąki owsianej 
   lub razowej
• 1/2 szklanki miodu
• 4 jaja
• 25 dag masła 
   klarowanego
• 1 łyżeczka sody 
   oczyszczonej
• 10 dag słonecznika
• 5 dag żurawiny
• 5 dag sezamu
• 5 dag siemienia lnianego

Sposób przygotowania: 
1. Wszystkie suche składniki 
    wymieszaj, dodaj roztopione 
    masło i całe jaja. 
2. Jeżeli masa jest zbyt sucha, 
    to można dodać 
    2-3 łyżki wody.
3. Formować małe placuszki 
    i układać na blasze 
    wyłożonej papierem 
    do pieczenia. 
4. Piec w temperaturze 
    160oC około 
    10-15 minut.

 Smacznego! 

cIASTeczKoWy



Ingredients: 
• 4 glasses of oatmeal
• 1 and half glass  
    of oatmeal or wholemeal flour• half glass of honey
• 4 eggs
• 250 grams of clarified butter• 1 teaspoon of baking soda• 100 grams of sunflower seeds• 50 grams of cranberries• 50 grams of sesame seeds• 50 grams of flax seeds

preparation: 
1. Mix all dry ingredients, add melted butter and whole eggs. 2. If the mass is too dry you can add 2-3 tablespoons of water.3. Form small cookies and place on baking sheet lined with baking paper.4. Bake for 10-15 minutes in the temperature of 160 degrees.

 enjoy your meal!
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cooKIe 
ADVeNT cALeNDAr

ADWeNToWy

DALeKIe poDróże  

Wydawnictwo Święty Wojciech wydało serię książeczek o odległych 
krajach. Poznajemy je oczami dzieci, chłopca lub dziewczynki, którzy 
w drodze do szkoły przeżywają różne przygody. W ten sposób razem 
z nimi poznajemy zwyczaje panujące w danym kraju. I tak boha-
terem książki o Stanach Zjednoczonych jest Patrick, amerykański 
chłopczyk, który lubi czytać komiksy, jeździć na deskorolce i grać 
w koszykówkę, a do szkoły dojeżdża charakterystycznym żółtym 
autobusem. Z kolei po Indiach oprowadza nas Ramdżet, który do 
szkoły chodzi pieszo i choć ma 7 lat, to wcale nie jest to takie oczy- 
wiste, że jest uczniem, ponieważ w tym kraju wielu 
jego rówieśników do szkoły nie chodzi, bo musi zaj-
mować się młodszym rodzeństwem albo pracować. 
To książki dla tych, którzy chcą poznać życie rówieś- 
ników z innych kontynentów, z odległych państw 
i cenią sobie piękne ilustracje, którymi książki się 
charakteryzują.                                              (bw)

  Siódme niebo. przygód nie tylko językowych ciąg dalszy”
s. Ines Krawczyk MChr
  W drodze do szkoły  . Indie/Stany zjednoczone
anna obiols i Subi
wydawnictwo Święty wojciech
tel. 61 659 37 57 ( -58, -59)
sprzedaz@swietywojciech.pl; sklep@mojeksiazki.pl 

kolorow
a

 bibliot
eka

o przygoDAch NIe TyLKo JęzyKoWych 

Czy mieliście już okazję zapoznać się z książką siostry Ines Krawczyk „Anioł nie czło-
wiek”? Pisaliśmy o niej na początku tego roku. Dziś chcemy was zachęcić do kontynuowa-
nia przygody z językiem, do której zaprasza nas autorka w książce „Siódme niebo”. 
To przezabawne historie przepełnione grą słów. Z niej dowiecie się, gdzie jest, a raczej, 
                                     kiedy można się znaleźć w tytułowym „siódmym niebie”, 
                                     dlaczego warto „puścić coś w niepamięć”. 
                                     Będziecie „jaśnieć radością”, gdy dowiecie się, 
                                     że też „rośniecie jak na drożdżach”. Gdy przeczyta-
                                     cie tę książeczkę, z pewnością podobnie jak ja 
                                     „będziecie siedzieć na walizkach”, czyli z niecierp-
                                      liwością czekać na kolejne przygody z językiem 
                                       siostry Ines. 
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kolory malucha

znajdź 
8 szczegółów,  
którymi różnią się
obrazki.
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Sprawdź, kto odnalazł skrzynię 
pełną skarbów.
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odszukaj, której buźki brakuje w pustym polu.



Sudoku. 
uzupełnij puste pola. 
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czy wiesz, jak po angielsku 
nazywają się świąteczne elementy? 
Na niebieskim polu masz podpowiedź. znajdź je w rozsypance.

kolory starszaka
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SKArBczyK
(szablon do odrysowania)

Któż z nas nie lubi dostawać prezentów, 
ale jeszcze milej jest je dawać.
Wykonaj składane pudełeko 
na drobiazgi. Można je wysłać złożone 
w kopercie, ułożyć w nim adwentowe 
ciasteczka lub inne drobiazgi.
Pomysł należy do ciebie.
Musisz się tylko trochę przyłożyć,
żeby skarbczyk wyszedł starannie.
                                       Miłej pracy 
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Sposób  
przygotowania:  
1.  Na kartonie połóż kalkę, 
   i wyciętą tę stronę z „Tęczy”.
   W kilku miejscach taśmą przyklej  
   ją do kartonu.
›    Przy pomocy długopisu i linijki
   zgodnie z szablonem odrysuj 
   czerwone i przerywane linie.
›    Odklej taśmę, odłóż szablon i kalkę,
   wytnij kontur pudełka z kartonu.  
›    Pozaginaj wzdłuż linii, sklej, 
   złóż według wzoru z szablonu.

potrzebne będą: 
› kolorowe kartony
› kalka 
  do kopiowania
› długopis 
› taśma klejąca
› klej
› nożyczki
› linijka

k l e j

k l e j

k
l

e
j

k
l

e
j

zr
ób

m
y 

 r
a

ze
m

1.

1.

2. 2.

3.

3.

4.

4.





31

w
a

sz
e 

p
ra

ce

prenumerata 
w redakcji  

anny Kozłowska, lat 4.

Klara Buller, lat 11.

Tola Kasztelan, lat 6.

Łucja Jędrzejewska, lat 8.

Konkursy rozstrzygnięte!
Zwycięzcami konkursu plastycznego: 
„Kim jest mój bohater?” zostały: Klara Buller, 
Łucja Jędrzejewska, Tola Kasztelan, Ania Kozłowska.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie 
dotyczące czwartej część Różańca brzmi: 
Są to tajemnice światła. Wprowadził je 
papież Jan Paweł II 16 października 2002 roku. 
Nagrody wylosowali: Sylwia Gardiasz 
i Dominik Bant.
Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 9/10  
jest hasło: „Rok szkolny”. 
Nagrodę otrzymuje Anna Annissimo.
gratulujemy zwycięzcom! nagrody prześlemy pocztą. 

Dwumiesięcznik „Moje pismo Tęcza
„

w przyjaźni z Bogiem
ul. 3 Maja 12, 42-200 częstochowa 

tel. 34 369 43 00 
www.mojepismotecza.pl

e-mail: redakcja@mojepismotecza.pl

w przyjaźni z Bogiem

Redaktor Naczelna „Niedzieli”: Lidia Dudkiewicz 
Redaktor prowadząca „Mojego Pisma Tęcza”: Karolina Mysłek

Redakcja „Mojego Pisma Tęcza”: Beata włoga 
Skład i łamanie: Monika Balwierz, grażyna Kołek 

Makieta: adam Markowski 
Asystent kościelny: ks. Stanisław Jasionek 

Zdjęcia: Fotolia, Wikipedia
Druk: Częstochowskie Zakłady Graficzne

Zamówienia telefonicznie: (34) 365 19 17 wew. 351 
lub elektronicznie: kolportaz.niedziela@niedziela.pl

wpłaty na prenumeratę pocztą: 
„Moje Pismo Tęcza”, 

ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa 
lub na konto: PKO BP/O Częstochowa 

nr 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

roczna: 6 numerów x 5 zł = 30 zł 
 (oszczędzasz 12 zł! )
półroczna: 3 numery x 5 zł = 15 zł 
 (oszczędzasz 6 zł! )

PrEnUMEraTa rEaLIZowana PrZEZ rUCH Sa 
Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę przyjmują Zespoły Prenumeraty 
właściwe dla miejsca zamieszkania klienta w terminach: do 5 grudnia za I kwartał, 
do 5 mar ca za II kwartał, do 5 czerwca za III kwartał, do 5 wrze śnia za IV kwartał; 
www.prenumerata.ruch.com.pl , e-mail: prenumerata@ruch.com.pl .

PoCZTa PoLSKa – TErMIny PrEnUMEraTy 
Przedpłaty na prenumeratę krajową przyjmowane są w urzędach pocztowych  
oraz u doręczycieli na terenie całego kraju w terminach: do 25 li sto pa da za I kwar tał,  
do 25 lu te go za II kwartał, do 25 ma ja za III kwartał, do 25 sierp nia za IV kwartał.

prenumerata 
bez kosztów 

przesyłki!  
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temat następnego numeru: 
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Kochane dzieci,
życzymy Wam i Waszym rodzinom 
pełnych miłości i radości 
świąt Bożego Narodzenia!
I oczywiście odkrycia tego, 
co jest Waszym 
najprawdziwszym skarbem!

                    redakcja 
                         Mojego pisma Tęcza””


