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Okładka: Obchody Święta Niepodległości 
na Rynku Głównym w Zamościu 

lISTOpAD GRuDZIeń
2 grudnia – Rozpoczęcie Adwentu

Czas, kiedy czekamy na narodzenie Pana Jezusa.  
Dowiedz się ze stron 18-19, jak przygotować swoje  
serce, żeby mały Jezus miał w nim... mieszkanie   

6 grudnia – Dzień świętego Mikołaja!

Podziękuj Panu Bogu za wszystkie dary,  
które od Niego otrzymujesz każdego dnia.

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Matki Bożej

Poproś Maryję, żeby pomagała ci w byciu dobrym.

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

Najbardziej wyczekiwany przez wszystkie dzieci dzień. 
Uciesz się choinką, kolacją wigilijną i Pasterką.

25 grudnia – Boże Narodzenie

Z całą rodziną wyśpiewajcie radość z narodzenia  
Pana Jezusa, a Jemu podziękuj, że chciał być  
taki mały jak ty  Przeczytaj o tym na stronach 20-21. 

26 grudnia – Święto świętego Szczepana

To pierwszy męczennik, który umarł za wiarę  
w Pana Jezusa. 

30 grudnia – Święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa

Podziękuj Panu Bogu za swoją rodzinę.  
A rodzinną historię z bożonarodzeniową szopką  
w roli głównej przeczytaj na stronach 22-23.

31 grudnia – Sylwester 

Dzisiaj przypada ostatni dzień 2018 roku. 
Przypomnij sobie najpiękniejsze i najzabawniejsze 
wydarzenia, jaki ci się w nim przytrafiły.  km

1 listopada – Wszystkich Świętych 

To wspaniały dzień, w którym świętują wszyscy 
w niebie! Poproś rodziców, żeby przeczytali ci ciekawą 
historię o jakimś świętym i przekonaj się, że święci 
są super. A tobie z aureolą też do twarzy, wiesz?

2 listopada – Dzień Zaduszny

Tego dnia modlimy się za tych, którzy umarli, 
żeby jak najszybciej poszli do nieba.

11 listopada – Święto Niepodległości 

W tym roku wyjątkowe – świętujemy setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę wolności. 
W „Tęczy” znajdziesz wiele artykułów, o wolności, 
uroczystościach i granicach. Nie pomiń żadnego  
A w modlitwie wieczornej podziękuj Panu Bogu 
za wolną Polskę i proś o mądrość dla tych, 
którzy nią rządzą.

18 listopada – Wspominamy  
błogosławioną Karolinę Kózkówną 

Na stronach 16-17 przeczytaj komiks z jej udziałem.

25 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa,
 Króla Wszechświata 

Poproś dzisiaj Pana Jezusa, żeby był Królem  
twojego serca i prowadził cię przez życie.
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C zy wiecie, dlaczego akurat takie zdanie wybraliśmy na główny 
temat najnowszej „Tęczy”? Jak się zapewne domyślacie,  

w tym roku hucznie obchodzimy moment, kiedy 100 lat temu nasza 
ojczyzna odzyskała niepodległość, to znaczy znów zaczęła być wolna. 
Wcześniej przez 123 lata była pod zaborami, czyli Polakami rządziły 
inne państwa, a naszego kraju w ogóle nie było na mapach Europy. 
Dlatego tegoroczne Święto Niepodległości to wielkie wydarzenie. 
Będziecie o nim mogli przeczytać w wielu „tęczowych” artykułach 
i zainspirować się, jak ze swoją rodziną albo z kolegami  
i koleżankami wciąż świętować wolność Polski.

Kiedy byłam małą dziewczynką, a nie było to aż tak  
strasznie dawno temu     Polska też niezupełnie była wolna.  
Moi rodzice i rodzice innych dzieci nie mogli robić wielu rzeczy,  
które dzisiaj są normalne. Nie wolno im było na przykład mówić 
otwarcie tego, co myśleli o sytuacji politycznej, albo słuchać piosenek, 
które nie podobały się wtedy tym, którzy rządzili Polską.  
Wyobrażacie sobie, że niebezpieczne też było pójście na Mszę świętą 
na Jasną Górę z okazji 11 listopada? Pojawili się na szczęście ludzie, 
którzy wywalczyli to, że dzisiaj mamy wolną ojczyznę. 

Dlatego poproście swoich dziadków o opowieść z czasów  
ich dzieciństwa i młodości. Razem zobaczcie, jak zmieniła się  
nasza ojczyzna i jak wypiękniała. Pomódlcie się też wspólnie –  
podziękujcie Panu Bogu za Polskę i poproście Go o opiekę nad nią.

Nie wiem jednak, czy wiecie, że wolność to nie tylko  
sprawa niepodległości konkretnego państwa.  
Dotyczy ona każdego człowieka. Wy też jesteście wolni    .  
Możecie podejmować samodzielne decyzje, oczywiście dostosowane 
do swojego wieku – wybrać, w co się ubrać,  
z kim się przyjaźnić, jaką książkę przeczytać.  
Pod bacznym okiem rodziców uczycie się podejmować mądre decyzje. 
I dbać o swoje granice. Tak, tak wy też macie granice. 

Wytłumaczyła je dla was ciocia Ewa, a ksiądz Rafał  
napisał przepiękną i bardzo mądrą opowieść o decyzjach –  
również tych, które czasami nie są dla was dobre... 

A na koniec – nie zapomnieliśmy o Adwencie i świętach Bożego 
Narodzenia. Będziecie mogli zajrzeć do adwentowego przewodnika 
i zupełnie wyjątkowej bożonarodzeniowej szopki. I jeszcze bonus – 
dwa razy więcej kolorów malucha i starszaka na święta 

Trzymajcie się ciepło w coraz chłodniejsze dni! 
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tekst: Biskup Antoni Długosz
ilustracja:  Karolina Szecówka
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Ksiądz Biskup na tęczy

Nasze rodziny przeżywają świętowanie niedzieli 
oraz dni urodzin, imienin, rocznice ślubu ro-
dziców, a także rocznice śmierci dziadków. 

Nasz kraj jest rodziną wszystkich Polaków. W tym 
roku dziękujemy Panu Bogu za 100 lat niepodległości  
naszej matki – Polski. Jako jej dzieci wyrażamy miłość 
do niej, a także jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy  
Polakami. Taką postawę nazywamy patriotyzmem. 

Mamy przykłady młodych patriotów, którzy z mi-
łości do Polski zginęli w walkach z okupantem we 
Lwowie i  w Warszawie. Wdzięczni jesteśmy  
sanitariuszce Danucie Śledzikównej pseudo-
nim „Inka” ginącej z okrzykiem: „Niech 

żyje Polska!”. Przed śmiercią przekazała ona swej 
babci wiadomość: „Zachowałam się jak należy”. 
Chcemy także okazywać miłość do naszej Ojczyz– 
ny, kochając rodziców, dziadków i  nauczycieli, 
przez posłuszeństwo im oraz solidną naukę. Nie-
podległość Polski mówi, że jesteśmy wolnym naro-
dem, w którym rządzą prawa miłości i sprawiedli-
wości. 

Być wolnym... oznacza realizować przykazania 
miłości wobec Boga i ludzi. Niech hasło naszych 

bohaterów, którzy oddawali swoje życie 
za wolność Polski, będzie także naszym  

wezwaniem: Bóg, Honor i Ojczyzna! 

JeSTem pATRIOTą,
pONIewAż KOChAm pOlSKę!



mamo, tato, co wy na to? 

TROSKA O DOBRO OJCZYZNY
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przeżywamy setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległego bytu. Trzeba więc razem 
z dziećmi pomyśleć, czy kochamy naszą Ojczyz- 
nę. Autor książki „Serce” Edmund de Amicis 
pisał: „Kocham Ojczyznę, bo moja matka się 
tutaj urodziła, bo w tej świętej ziemi spoczywają 
ci wszyscy, których opłakuje matka i czci ojciec, 
bo miasto moje rodzinne, mowa książki uczące 
mnie, bo mój brat, moja siostra, koledzy moi, 
cały wielki naród, wśród którego żyję, przyroda, 
co mnie otacza i wszystko, co widzę, co kocham, 
co podziwiam – jest częścią mojej Ojczyzny”. 
Te niezwykle cenne słowa możemy i my 
odnieść do Polski, naszej Ojczyzny.
Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć o tych 
wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. 
Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, two-
rzyło kulturę narodową, ojczyste dzieje, abyśmy 
mogli budować jeszcze lepszą przyszłość. W spo-
sób szczególny winniśmy wyrazić wdzięczną pa-
mięć, także modlitewną tym, którzy nie tylko żyli 
i pracowali dla swojej Ojczyzny, ale nade wszystko 
oddali za nią to, co mieli najcenniejszego – swoje 
życie. Nie zgadzajmy się z opiniami tych, którzy 
bardziej kochają Unię Europejską niż Polskę.
Miłość Ojczyzny to także odpowiedzialność 
za jej obecny i przyszły kształt, bo jak stwierdził 
Cyprian Kamil Norwid: „Ojczyzna – to wielki, 
zbiorowy obowiązek”. Nie możemy się czuć zwol-
nieni od tej odpowiedzialności. Każdy na swoim 
miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i moż-
liwościami, winien troszczyć się o dobro, o siłę, 
szczególnie moralną, o sprawiedliwość w naszym 
ojczystym domu. Trzeba tę wolność, którą sto lat 
temu odzyskaliśmy, mądrze i odpowiedzialnie 
zagospodarować. Trzeba jej właściwie 
używać z myślą o dobru wspólnym.
                         Ksiądz Stanisław Jasionek

CZY wIeSZ, że... 
...istnieją specjalne znaki charakterystyczne tylko dla jednego 
konkretnego kraju? Znaki, które wyróżniają go spośród innych na 
świecie? Nazywamy je symbolami narodowymi. Są to: flaga i godło, 
no i jeszcze hymn państwowy, który się śpiewa. Wykorzystuje się 
je na przykład podczas świąt państwowych, na igrzyskach olim-
pijskich albo międzynarodowych spotkaniach. Flaga i godło są też 
w każdym urzędzie i każdej szkole. Warto jeszcze przypomnieć, że 
pełna nazwa naszego państwa to Rzeczpospolita Polska, a jej znaka-
mi rozpoznawczymi są: 
godło: biały orzeł na czerwonym tle 
Polskim godłem jest wizerunek Orła Białego ze złotą koroną na 

głowie umieszczony w czerwonym polu. Orzeł ma głowę 
zwróconą w prawo, rozwinięte skrzydła, złote dziób 
i szpony. 
A dlaczego akurat orzeł? Według legendy, trzej bracia 
Lech, Czech i Rus przedzierali się przez puszczę, szuka-
jąc miejsca, gdzie mogliby się osiedlić. Nagle zobaczyli 

wzgórze, na którym na starym samotnym dębie siedział orzeł. Lech 
(założyciel państwa Polan, czyli późniejszej Polski) zachwycił się 
orłem i postanowił w okolicy zbudować stolicę swojego państwa. Tak 
powstało Gniezno, którego nazwa nawiązuje do słowa „gniazdo”. 
flaga: biało-czerwona 
Barwy naszej flagi to biel i czerwień, ułożone w dwóch poziomych 
jednakowych pasach. Na górze jest biały,  

na dole czerwony, który fachowo określany jest jako 
karmazyn,  
czyli ciemna czerwień. Kolory te pochodzą od kolorów 

herbu Polski –  
białego orła na czerwonym tle. A ponieważ ważniejszy jest orzeł,  
to na górze flagi jest właśnie biel, a czerwień – na dole.  
Pasy – biały i czerwony – mają taką samą szerokość.  
Święto flagi obchodzimy 2 maja.

hymn: „Mazurek Dąbrowskiego”
Jego słowa oraz muzyka powstały w 1797 roku.  
Nazywany jest też Pieśnią Legionów Polskich  
we Włoszech, jego autorem jest Józef Wybicki,  
nie wiadomo z kolei, kto stworzył melodię. Kiedy  
w dalekich Włoszech powstawał nasz hymn, Polski  
nie było na mapach Europy, bo była pod zaborami.  

I właśnie w takiej sytuacji Wybicki, wierząc, że nasza  
ojczyzna będzie jeszcze kiedyś wolna, napisał:  

„jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”.
        km
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• Józef Piłsudski, zwolniony z niemieckiej 
niewoli, przybył pociągiem do Warszawy 
rano w dniu 10 listopada 1918 r. 
Witający go wówczas porucznik Adam Koc 
wspominał, że Piłsudski nie miał 
ze sobą żadnych rzeczy: ani walizki, 
ani jakiegokolwiek pakunku. Jego podkomendni 
wstydzili się go zapytać, jaki nosi rozmiar 
ubrań, aby mu je kupić. By mógł się przebrać 
po długiej podróży, przygotowano mu bieliznę 
i koszule różnej wielkości, aby trafić 
na odpowiedni rozmiar. Panny Romanówny, 
u których zamieszkał, zabrały się zaraz 
do czyszczenia munduru Piłsudskiego, 
z cicha popłakując nad jego stanem: 
był stary i bardzo zniszczony.

• Wieści z Warszawy o przybyciu Piłsudskiego 
trafiły także do Częstochowy. 
Tak jak w Warszawie, Niemcy na ulicach 
oddawali broń mieszkańcom. 
Ale zdarzały się również tragiczne chwile. 
Nocą Niemcy zastrzelili wartownika 
przed Magistratem, szesnastoletniego 
Włodzimierza Zagórskiego – harcerza, 
ucznia częstochowskiego Gimnazjum 

zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowetekst: Sławomir Błaut

Obrazki z czasu 
narodzin niepodległości

kolorowy

6

temat

11 listopada bieżącego roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania 
przez polskę niepodległości. w wydarzeniach sprzed stu laty bardzo ważną 
postacią był Józef piłsudski. Jednak udział w odzyskaniu niepodległości 
miało wielu polaków. przenieśmy się w tamte czasy, 
aby choćby przez chwilę poczuć ich klimat.

Wojciech Kossak, „Orlęta Lwowskie” 



zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe

im. Henryka Sienkiewicza. Zginął też, 
od przypadkowej kuli, siedemnastolatek 
Karol Szprynger, także gimnazjalista.

• Jeden z młodych wówczas chłopców, 
czternastoletni Stanisław Zawadzki, 
tuż po zakończonych lekcjach przyłączył się 
do ojca swojego szkolnego kolegi, 
gdyż również chciał uczestniczyć 
w rozbrajaniu Niemców. Idąc w kierunku 
Gnaszyna pod Częstochową, 
odebrali broń i pasy dwóm niemieckim żołnie-
rzom. Po drodze chłopcu rozpadły się buty. 
Do domu wrócił na bosaka, ale z karabinem! 

• W listopadzie 1918 roku Polacy wyzwalali 
także miasto Lwów, zajęte przez wojsko ukraiń-
skie. W wydarzeniach tych brało udział wielu 
bardzo młodych ludzi, nawet dziewięcioletnie 
dzieci. Nazywano ich Orlętami Lwowskimi. 
Jednym z bohaterów tamtego czasu 
był czternastoletni Jurek Bitschan. 
Czuł on obowiązek służby dla Ojczyzny. 
W domu zostawił list, w którym napisał, 
że odrobił lekcje i teraz musi iść walczyć. 
Zginął, ale historia o nim nie zapomniała.

7
Żołnierze polscy na warcie – listopad 1918 roku

Józef Piłsudski (1867 – 1935),
współtwórca Legionów Polskich,

Naczelnik Państwa
i Naczelny Wódz Wojska Polskiego
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Cześć! 
To ja – Wasz przyjaciel Szymon. Nie zgadniecie,  

co mi się przydarzyło 11 listopada, w dniu odzyskania  
przez Polskę niepodległości...

Już od rana wiedziałem, że to będzie wyjątkowy dzień.  
Wymyśliliśmy z tatą, że w tym roku niepodległość  
będziemy świętować na męskim biwaku. Razem z naszym 
przyjacielem druhem zorganizowaliśmy patriotyczny  
pieszy rajd połączony z podchodami.  
W lesie znajdowaliśmy ukryte wskazówki,  
gdzie znajduje się kartka z pytaniem na temat Polski  

oraz mapką, jak iść dalej. 
To było niesamowite, bo na miejsce zbiórki  

o piątej rano stawiło się pięćdziesięciu mężczyzn  
w wieku od pięciu do siedemdziesięciu pięciu lat.  
Ze mną poszli tata i dziadek, a z kolegami też byli  
ich ojcowie, dziadkowie albo wujkowie.  
Wszyscy chłopcy byli w mundurkach zuchowych  
lub harcerskich, a niektórzy panowie byli ubrani  
w mundury wojskowe. Mój dziadek miał ze sobą plecak – 
prezent od swojego dziadka, który miał go,  

gdy walczył na wojnie, a także taką śmieszną  
czapkę z rogami, która nazywa się rogatywka –  
też pamiątka z wojny po dziadku dziadka.  
Tę czapkę to dał mi zaraz na początku wyprawy,  
po tym, jak z kolegami zagraliśmy na trąbkach  
hymn Polski. Gdy skończyliśmy grać i śpiewać,  
dziadek założył mi czapkę i powiedział, że jest  
ze mnie dumny. Ucieszyłem się z tego,  
   bo bardzo lubię mojego dziadka, a wiele słyszałem  
    o tym, jakim bohaterem był ten prapradziadek. 

wYJąTKOwY DZIeń

8

tekst: 
Aleksandra Nitkiewicz 

ilustracje:
monika Sawionek

kolorowa rodzinka
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Meta znajdowała się z drugiej strony zamku w Olsztynie koło Częstochowy. Tam również zagraliśmy hymn Polski,  
bo było to miejsce straceń i w czasie drugiej wojny światowej zginęło tam wiele osób. Wszyscy dziadkowie i tatusiowie  
mieli wtedy łzy w oczach. Ja byłem tak wzruszony, że z trudem dmuchałem w trąbkę, a chłopakom też trzęsły się głosy,  
gdy śpiewali. Potem druh i najstarszy uczestnik wyprawy, który był prawdziwym żołnierzem, mieli przemowy.  
Pan żołnierz powiedział, że póki my żyjemy i póki polscy chłopcy i dziewczęta mogą zaśpiewać czy zagrać hymn Polski, Pol-
ska żyje. To było bardzo pocieszające, zwłaszcza gdy się myślało o tych wszystkich Polakach, którzy oddali życie za ojczyznę.

No a potem było ognisko z pieczonymi w ogniu kiełbaskami i chlebem, no i najlepsza na świecie słodka biwakowa 
herbata. W czasie ogniska starsi panowie opowiadali o różnych wojennych przygodach swoich ojców lub dziadków. Mnie 
najbardziej podobała się historia o jednym chłopcu, Franku, który tak bardzo chciał bronić ojczyzny, że choć miał tylko 
piętnaście lat, zgłosił się do wojska, mówiąc że ma siedemnaście. W czasie odbijania z rąk nieprzyjaciela mostu na rzece 
San, Franek, choć strzelano do niego z karabinu maszynowego, miał odwagę rzucić granatem i zniszczyć ten karabin.  
Dzięki temu Polacy zdobyli most, a Franek został awansowany. Do starości jednak nosił w swojej piersi metalową kulę  
od postrzału. Swoim wnukom mówił, że ma serce przebite z miłości do Polski.  
Pomyślałem sobie, że też chciałbym być kiedyś bohaterem i zrobić coś odważnego dla Ojczyzny,  
ale choć przyjemnie byłoby postrzelać czy porzucać granatami, wolałbym, żeby nikt już nie musiał doświadczać wojny. 

Pozdrawiam Was serdecznie, Szymon 

P.S. Werka nie może mi darować tego biwaku. Zapowiada, że w przyszłym roku zorganizuje  
z mamą rajd tylko dla kobiet. Ciekawa sprawa, nie uważacie?
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C hciałabym wam kogoś przedstawić – niezwykłego 
zakonnika z Jasnej Góry, paulina ojca Jerzego 
Tomzińskiego. O takich ludziach mówi się,  

że to chodząca historia, a wiecie dlaczego?  
Bo ojciec Jerzy miał okazję poznać ważne osoby  
dla Polski i całego świata oraz uczestniczył w istotnych 
wydarzeniach w życiu naszego kraju i Kościoła. 

Tych wydarzeń było bardzo wiele, bo ojciec Jerzy  
żyje już sto lat! Tak, dobrze czytacie, niewielu z nas  
zna osoby, które dożyły stu lat. Ojciec Jerzy urodził się  
24 listopada 1918 roku, dokładnie wtedy, kiedy nasz 
kraj – Polska odzyskała wolność po 123 latach niewoli.  
Ojciec Jerzy mówi, że urodził się w Polsce nadziei,  
wszyscy cieszyli się wolnością i marzyli o pięknym, 
silnym państwie.

Zapytałam ojca...
co pamięta z dzieciństwa. Powiedział, że pierwszą lekcję 
religii, na której ksiądz uczył dzieci robienia znaku 
krzyża, jak składać dłonie, jak trzymać kciuki –  
do dziś ma to w pamięci. Inne wspomnienie z dzieciń-
stwa dotyczy tygodnika „Niedziela”. Kiedy ojciec Jerzy 
miał 12 lat, ksiądz w parafii powiedział do ministrantów: 
Chłopaki, będziecie sprzedawać „Niedzielę”.  
– „Niedziela” kosztowała wtedy 10 groszy, z każdego 
sprzedanego numeru miałem 2 grosze dla siebie – opo-
wiada ojciec Tomziński. – Sprzedawałem gazetę cio-
ciom, a za zarobione pieniądze kupowałem pachnącego 
rogalika i krakowskie czekoladki. Innym wspomnieniem 
ojca był pierwszy taniec w szkole. – Spodnie musiały być 
na kant, włożyłem je więc na noc do specjalnej maszyny, 
a jak je rano wyjąłem, to okazało się, że zamiast jednego 
kanta miałem ich pięć – śmieje się na to wspomnienie 

ojciec Jerzy. A pierwszy taniec zatańczył z panią 
kierownik szkoły powszechnej –  
dziś nazywałaby się podstawową. 

A czy ojciec Jerzy lubił uprawiać sporty? Okazuje się, 
że miał wspaniałego nauczyciela od gimnastyki.  
– Poznałem wszystkie rodzaje gry w piłkę: siatkówkę, 
koszykówkę, piłkę ręczną – opowiada. Uwielbialiśmy 
wyścigi, ja i Helena, która miała długie nogi,  
najlepiej biegaliśmy z całej klasy. 

Ojciec Jerzy był też bardzo uzdolniony muzycznie. 
– Grałem na trąbce, skrzypcach, fisharmonii (czyli na 
instrumencie podobnym do organów). Byłem „kopnięty” 
przez muzykę; mogłem nie jeść, nie pić, ale musiałem 
grać albo słuchać muzyki – opowiada ojciec paulin. 
Kiedy był na studiach w Rzymie i wieczorem dopadała 
go tęsknota za domem, szedł do kaplicy, gdzie grał na 
fisharmonii i dopiero wtedy się uspokajał i mógł iść spać. 

Imię Jerzy...
ojciec Tomziński otrzymał jako zakonnik.  
Kiedy się urodził, rodzice nazwali go Jan i dla wszyst-
kich zawsze był Jasiem. Pochodzi z Przystajni niedale-
ko Częstochowy. Miał dwóch starszych braci i młodszą 
o 4 lata siostrę Marysię. – To była osoba, przed którą  
nie miałem żadnych tajemnic – opowiada. Kochał bar-
dzo swoją siostrę i jako dzieci spędzali ze sobą dużo cza-
su. Kiedyś podjadali jabłka, które pokrojone w plasterki 
mama suszyła w chlebowym piecu na zimę. Robili to 
w tajemnicy, gdy nagle mama nadeszła, a Jaś ze stra-
chu przed burą zamknął siostrę w piecu. Oczywiście 
mama od razu domyśliła się, gdzie jest Marysia, a piec 
na szczęście nie był gorący. Z siostrą Marysią wiąże się 
jeszcze jedna historia, bardzo smutna. Kiedy już była 
dorosła, urodziła córeczkę, jednak krótko potem zacho-
rowała i umarła. A jej brat, wtedy już zakonnik ojciec 
Jerzy, przez godzinę w smutku i płaczu klęczał przy 
zmarłej ukochanej siostrze. Mówi, że już nigdy później 
nie zapłakał na żadnym pogrzebie, tak jakby z żalu 
po śmierci siostry wypłakał wszystkie łzy... 

RówIeŚNIK NIepODleGłOŚCI
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Był rok 1932...
gdy na Jasną Górę przyjechał prezydent Ignacy  
Mościcki – to ostatni prezydent Polski przed wybuchem  
drugiej wojny światowej. – Choć byłem bardzo młody,  
powiedział do mnie „panie kawalerze” i podał rękę  
na przywitanie, a ja przyniosłem mu ciepłą wodę – 
wspomina ojciec. – Po tak wielu latach, całkiem  
niedawno znów mogłem witać się na Jasnej Górze 
w tym samym pokoju z obecnym prezydentem –  
Andrzejem Dudą. Tak historia zatacza krąg. 

– Polska po drugiej wojnie światowej to Polska straco-
nych marzeń. Nie o taką Polskę walczyliśmy – opowiada 
ojciec paulin. To okres, kiedy tylko pozornie nasz kraj 
był wolny, tak naprawdę żyliśmy w okresie zwanym ko-
munizmem, kiedy władze państwowe nie lubiły Kościo-
ła, księży i tych, którzy się modlili. W tym czasie ojciec 
Tomziński pełnił ważne funkcje w Zakonie Świętego 
Pawła Pierwszego Pustelnika. Był kustoszem  
jasnogórskiego sanktuarium, trzy razy przeorem  
i dwa razy generałem tego Zakonu. 

Ojciec Jerzy mówi, że dzisiejsza Polska to kraj świę-
tych. Spotkał się z wieloma osobami, które dziś są  
ogłoszone świętymi i błogosławionymi. Poznał na przy-
kład księdza Karola Wojtyłę, późniejszego papieża  
Jana Pawła II, który jako przewodnik młodych ludzi  
przyjechał z nimi na rowerach 
z Krakowa na Jasną Górę.  
Nie zabrał ze sobą sutanny  
i żeby móc odprawić Mszę świętą  
na Jasnej Górze, ojcowie paulini  
od jednego z zakonników musieli 
mu pożyczyć strój kapłański. 

Ojciec Tomziński w roku 1957 
wyjechał do Rzymu we Włoszech  
na studia doktoranckie. Wtedy miał  
okazję osobiście spotkać świętego ojca 
Pio, później już na Jasnej Górze gościł 
świętą Matkę Teresą z Kalkuty, błogosła-
wionego księdza Jerzego Popiełuszkę  
i wielokrotnie spotykał się ze świętym  
papieżem Janem Pawłem  II.  
Ojciec Jerzy uczestniczył  

w Soborze Watykańskim II,  
czyli w bardzo  
ważnych obradach  
w Watykanie, na które  
przybywają kardynałowie  
i biskupi z całego świata.  
Jest w Polsce  
ostatnim żyjącym  
uczestnikiem  
tego wydarzenia. 

Co jest w życiu  
najważniejsze? 
Ojciec Jerzy mówi:  

– Wierność, bycie  
wiernym. Ważna jest  

prawdomówność  
i dotrzymywanie  

słowa.  
Jeśli się coś komuś  
obiecało, to należy  

dotrzymać  
danego  
słowa.
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Nie pamiętam, kto opowiedział 
mi tę historię, ale pamiętam, 
że zajęło mi sporo czasu, żeby 

ją dobrze zrozumieć. To jest historia 
o pasterzu owiec. Całe dnie prowadzał 
swoje owce po górach i szukał dla nich 
najlepszych miejsc, gdzie mogły się 
najeść, a na noc prowadził je do zagro-
dy otoczonej niewysokim murkiem 
z kamieni. Któregoś poranka zauwa-
żył, ze brakuje jednej z owiec. Szukał 
jej cały dzień, aż w  końcu znalazł ją 
wyczerpaną i  głodną i  przyniósł do 
stada. Tego samego dnia zbadał ogro-
dzenie, ciekaw, w  jaki sposób owca 
wydostała się na zewnątrz. Znalazł 
małą dziurę w ogrodzeniu i załatał ją 
kamieniami.

Kilka dni później historia powtórzy-
ła się, jedna z owiec uciekła z zagrody, 
a kiedy ją odnalazł, była równie zmę-
czona i  głodna jak poprzednio. Tym 
razem zrobiła sobie dziurę w  ogro-
dzeniu w  innym miejscu. Za trzecim 
razem pasterz szukał swojej owcy 
o wiele dłużej, ponieważ odeszła dalej 
i pokaleczyła się o ostre krzaki i o ka-
mienie. Przyniósł ją do stada i pielęg- 
nował tak długo, aż odzyskała siły, 
tym razem jednak: nie naprawił dziu-
ry w ogrodzeniu. 

Zakończenie tej historii wydało mi 
się zaskakujące – dlaczego pas- 

terz zostawił tę nienaprawioną 
dziurę w  płocie? Dlaczego za-12

Jesteśmy wolni. historia owcy
niebiańskie opowieści
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NAKleJKI eDuKACYJNe 
Seria książeczek z naklejkami  
dla dzieci, które ćwiczą  
koncentrację i spostrzegawczość, 
rozwijają dziecięce pasje  
i zainteresowania.

Ziemia - ta książeczka  
z naklejkami zaprasza dzieci  
w fascynującą podróż  
po naszej planecie,  
podczas której poznają one 
atmosferę, kształt i budowę kuli 
ziemskiej, przyjrzą się procesowi 
powstawania lądów, gór i mórz,  
a przy okazji będą świetnie się  
bawić, umieszczając kolorowe  
naklejki w specjalnie  
zaprojektowanych polach.

Zwierzęta polski, Zwierzęta świata
Tu dzieci poznają świat zwierząt. 
Te biegające po łące, kryjące się  
w lasach, pływające w morzach  
czy fruwające w przestworzach. 
Dzięki niej najmłodsi poznają  
ciekawostki związane z trybem  
życia i zwyczajami wielu zwierząt. 
życzymy udanej zabawy 
z naklejkami.

wydawnictwo Jedność
tel. 41 349 50 50
www.jednosc.com.pl 13

tekst: 

Ksiądz Rafał Kowalski

ilustracja:
monika Sawionek

ryzykował, że owca znowu ucieknie 
i znowu się porani? Poddał się? Przes- 
tało mu na niej zależeć? Otóż nie, nie 
poddał się, był gotów szukać jej za każ-
dym razem. I nie przestało mu na niej 
zależeć, pielęgnował ją z  taką samą 
czułością za każdym razem, kiedy się 
poraniła. Po prostu dał jej wolność. Poz- 
wolił jej wybierać.

To jest historia o tym, że każdy jest 
trochę podobny do tej owcy. Bliscy, 
którzy nas kochają, dbają, żebyśmy 
zakładali czapkę w zimne dni, żebyś- 
my wracali bezpiecznie do domu i od-
rabiali na czas swoje lekcje. Ale od 
czasu do czasu zdarza nam się zna-
leźć jakąś dziurę w płocie i uciec przed 
uważną troską rodziców. Kto na przyk- 
ład nie wybiegał bez kurtki na mróz? 
Albo kto nie zjeżdżał rozpędzonym ro-
werem z górki i skończyło się to wy-
wrotką? Albo komu nie zdarzyło się 
jakieś małe kłamstwo, a potem trud-
no było się z tego wyplątać i rozmowa 
była jeszcze bardziej nieprzyjemna? 

To się nazywa wolność. Rodzice i blis- 
cy są jak pasterz: podpowiadają nam, 
co jest dobre, mądre i bezpieczne. Cza-
sami prowadzą nas za rękę, czasami 
mówią wyraźnie, że czegoś sobie nie 
życzą. Ale im jesteśmy więksi i starsi, 
tym więcej zależy od nas i od naszych 
decyzji. Nikt nie załata wszystkich 
dziur w ogrodzeniu. To od nas zależy, 
czy będziemy je omijać.

Jesteśmy wolni. historia owcy
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co powie ciocia ewa? 

Granica wyraźnie 
oddziela jeden kraj 
od drugiego. 
Zaznacza obszar, 
jaki zajmuje dany kraj, 
który ma swoją historię, 
kulturę, zwyczaje. 
Granice strzegą 
bezpieczeństwa 
państwa. 
Naruszenie, 
przekroczenie ich
przez obcy kraj 
jest informacją, 
że trzeba się bronić, 
bronić swojego 
terytorium, tych, 
którzy tam mieszkają, 
i swojej własności. 

Pomyślcie chwilę... 
znacie jakiś przykład, 
kiedy człowiek 
przekracza granice 
drugiego człowieka? 
Kiedy ktoś dotyka 
kogoś bez jego zgody – 
przekracza jego granice. 
Kiedy ktoś zabiera 
naszą własność, 
używa siły wobec nas, 
uderzy nas – 
przekracza nasze grani-
ce. Jeśli tak się dzieje, 
to są to sytuacje, 
w których koniecznie 
musimy się bronić 
i stać na straży 
naszych granic.

Może być też tak, 
że nasze granice 
są przekraczane 
w inny sposób. 
Na przykład kiedy 
ktoś mówi nam 
coś przykrego, 
obrażając nas, 
używa wulgarnych 
słów, mówiąc o nas, 
naśmiewa się z nas. 
To także jest sygnał, 
że nasze granice 
są przekraczane 
i trzeba ich bronić. 

wiecie pewnie o tym, że każde państwo ma swoje granice. 
   Granica, a dokładniej linia graniczna, oddziela terytorium jednego 
      państwa od drugiego. Oznacza się ją za pomocą różnych znaków, 
          na przykład charakterystycznych słupków. może mieliście okazję 
              zobaczyć takie miejsca, w których przebiega granica państwa? 
                                                                                                      Jak myślicie, 
                                                                                                          po co ona jest? 

NASZe GRANICe porad 

udziela  

psycholog  
ewa 

wesołowska

14

Czemu dzisiaj piszę 
o granicach? Bo z nami 
jest trochę podobnie. 
To znaczy granice to jest 
coś, co ma także każdy 
z nas, choć ich nie wi-
dzimy. Nasze granice są 
bardzo ważne i też mają 
za zadanie nas chronić 
i dbać o nasze 
bezpieczeństwo. 
Tyle że to my sami 
(pomagają nam nasi 
opiekunowie) ich 
pilnujemy. Granice to 
także coś, co odróżnia 
nas od innych. Stąd wie-
my, że to jestem ja, 
a to jest ktoś inny, na 
przykład mama, tata, 
kolega, koleżanka, 
siostra, brat albo ktoś, 
kogo nawet nie znam.



ilu
st

ra
cj

e:
 G

ra
zi

a
ko

15

Ta urocza książeczka 
kryje w sobie prawdziwą 
niespodziankę! Są nią ru-
chome elementy, które łatwo 
wyjmiesz z tekturki i stwo-
rzysz z nich sympatyczne 
postacie z arki Noego. 
po skończonej zabawie 
możesz je rozłożyć i znów 
umieścić w książce. 
Dzięki temu wygodnie 
przechowasz je na później! 
To historia Noego i jego arki 
przedstawiona w pełnych 
ciepła ilustracjach i napisa-
na z myślą o najmłodszych 
dzieciach. Ta niosąca radość 
książeczka jest zaproszeniem 
do zapoznania maluchów 
z jedną z najbardziej 
lubianych przez dzieci 
biblijnych historii.
Dlaczego warto nabyć 
tę książkę? Zawiera ruchome 
elementy, które można łatwo 
wyjąć z tekturki i stworzyć 
z nich postacie z arki Noego; 
w prostych słowach opowiada 
najmłodszym o Noem  
i jego arce; jej nietuzinko-
we, pełne ciepła ilustracje 
przemawiają do wyobraźni 
małych czytelników; 
to zaproszenie dla maluchów 
i ich rodziców do wspólnego 
czytania biblijnych historii.

wydawnictwo Jedność
tel. 41 349 50 50
www.jednosc.com.pl

kolorow
a

 bibliot
eka

Jak bronić naszych granic? Jeśli dzieje się coś z tego, 
o czym pisaliśmy wyżej, koniecznie porozmawiaj z kimś dorosłym. 

Razem spróbujcie znaleźć takie sposoby, 
które najlepiej będą 

strzegły twojego 
bezpieczeństwa. 

A! I jeszcze coś bardzo ważnego na koniec. Pisaliśmy o sytuacjach,   
 kiedy ktoś przekracza nasze granice, ale może być też tak, 
   że to my przekraczamy granice innych. Tego nie wolno robić. 
     Pomyślcie o tym. 
 POWODZENIA! 
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– Spójrz, Janie, 
jaką piękną córką 
obdarzył nas Bóg.

– Masz rację, Mario. 
Gdy patrzę 
w oczy Karoliny, 
widzę, 
że odbija się 
w nich niebo.

– Pewnie dlatego, 
że urodziła się 
2 sierpnia, 
we wspomnienie 
Matki Bożej 
Anielskiej. 

– Mamusiu, dlaczego ludzie we wsi mówią na nasz dom „betlejemka”? 

– To bardzo proste, Karolinko, bo często się razem modlimy, 
a kiedy ktoś nas odwiedza, dołącza do naszej modlitwy.

– Wujku, masz wielką 
i piękną bibliotekę.

– Zgadza się.

– A ja w szkole 
nauczyłam się czytać. 
Czy mogłabym 
pożyczyć od ciebie 
kilka książek? 

– Oczywiście. 
Chodź ze mną 
i wybierz sama.

kolory świętych Błogosławiona Karolina z Zabawy

 – Ale dlaczego się martwisz? 

– Zastanawiam się, jaki los spotka nasze dzieci, 
gdy ukochana Polska ciągle w niewoli... 

– Musimy pokładać nadzieję w Bogu i wierzyć, 
że przyjdzie taki czas, kiedy znowu będziemy wolni. 

– Spójrz, Janie, przez okno!                               – Co się dzieje?

                                                                                       – Karolina 
jak pani 
nauczycielka 
zgromadziła 
wokół siebie dzieci 
i mówi im 
o historii Polski, 
później 
o prawdach wiary, 
a maluchy 
słuchają jej 
z otwartymi 
buziami.

– Musi mieć dar 
od Boga.

– Co wybrałaś, 
Karolinko? 

– To „Żywoty 
świętych”, wujku. 
Przy domu rośnie 
piękna grusza 
i tam zamierzam 
rozpocząć 
swoje lekcje 
dla młodszego 
rodzeństwa.

– Doskonały pomysł. 
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– Czy pamiętacie, jak wczoraj 
opowiadałam wam 
o Janie Chrzcicielu? 

– Tym, któremu ścięto głowę? 

– Tak, a dziś chciałabym, 
byście poznali życie 
świętej Kingi. 

– Ale dlaczego życie 
tych świętych 
jest dla nas ważne? 

– Ponieważ zawsze 
możemy dostrzec 
działanie Pana Boga 
w życiu człowieka, 
który pragnie 
także nam pomagać.

– Wszyscy tęsknimy za wolną Polską, 
w której będą powiewać biało-czerwone flagi. 

– Ale tak wielu ludzi zginęło już w jej obronie.

– To prawda, ale gdy spojrzymy na życie Maryi, 
możemy Jej zawierzyć wszystkie 
nasze troski i zmartwienia. 

– Jest mi bardzo smutno... 
Wojna skończyła się, 
Polska jest wolna, 
ale nie ma już z nami Karoliny.

– Tak, pamiętam, 
jak pod gruszą 
opowiadała nam 
o życiu wielu świętych. 

– Nie musimy się więc 
smucić, bo mówiła, 
że ci, którzy idą do nieba, 
opiekują się nami, 
a ona na pewno 
już tam jest. 

– Chodźcie ze mną, 
to pokażę wam 
moje ulubione miejsce.

– To figura Matki Bożej! 

– Tak.

– Ale dlaczego? 

– Bo kiedy się modlę słowami 
„Zdrowaś Maryjo”, 
to czuję w sercu 
wiele radości i Boży pokój, 
który mnie ogarnia. 
Jak tylko będziecie pamiętać, 
przynoście Jej kwiaty. 

– Chociaż od nas odeszła, jest ciągle naszą przyjaciółką i modli się 
za nas u Pana Boga w niebie.

– Jest dla nas wzorem, jak kochać, przebaczać i bronić czystości 
ludzkiego życia. 
– Pamiętając o życiu błogosławionej Karoliny Kózkówny, 
nie bójmy się stawać po stronie prawdy i dobra. 
Ono zawsze zwycięża. 

– Pewnie masz rację, 
bo rodzice 

w naszych domach 
tak często mówią o Bogu, 

który może nam pomóc 
odzyskać wolność.

– Zgadza się, 
bo Pan Bóg 
przychodzi 

z wolnością.

– Ale jak? 

 – Najpierw 
do naszych serc 

i sumień 
przez odpuszczenie 

grzechów.

tekst: małgorzata Dudzińska · ilustracje: Grażyna Kołek
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tekst: Ksiądz wojciech Biś

ilustracja: Katarzyna Nita

Adwentowy przewodnik

drogowskazy  do nieba

Jezus czeka na ciebie
Mówimy często, że Adwent jest czasem oczeki-
wania na przyjście Pana Jezusa. My czekamy 
na Niego, ale trzeba też dodać: On czeka na nas. 
Pan Jezus nie może się doczekać spotkania 
z tobą! On schodzi z nieba na ziemię, ponieważ 
cię kocha. Chce być blisko ciebie. Blisko twoich 
spraw, tych radosnych i tych smutnych. Chce 
być blisko jak przyjaciel, któremu bardzo na 
tobie zależy. To więc Pan Jezus jako pierwszy 
wychodzi ci na spotkanie. Możemy powiedzieć 
nawet, że biegnie, aby się z tobą spotkać – tak 
bardzo cię pragnie.

Daj z siebie więcej
Nasze chęci pociągają nas do zrobienia kolejne-
go kroku, aby wybiec na spotkanie Pana Jezusa. 
Adwent to czas, kiedy staramy się dać z siebie 
więcej. Możesz więc uczynić coś, co będzie miłe 
Panu Bogu. Może wybierzesz się na Roraty? 
Jest to szczególna Msza święta poświęcona 
Matce Bożej, odprawiana tylko w Adwencie. 
W końcu to przecież Ona nosiła Pana Jezusa 
pod swoim sercem. Jest zatem najlepszą osobą, 
z którą można oczekiwać na Boże Narodzenie. 
A może w czasie Adwentu będziesz szczególnie 
pamiętał o porannej i wieczornej modlitwie? 
Modlitwa jest jak winda, która wiezie nas do 
nieba. Dzięki modlitwie możesz spotkać Pana 
Jezusa, który chce przyjść do ciebie.

Otwarte drzwi
Panu Jezusowi też trzeba wybiec na spotkanie. 
Jak to zrobić? Na początku przez nasze dobre 
chęci. Pomyśl o Bogu, który tak bardzo cię ko-
cha, że opuszcza niebo i chce być z tobą w tym, 
co przeżywasz. Na pewno z takim kochającym 
Bogiem chcesz się spotkać! Dobre chęci to już 
bardzo wiele. Są one jak otwarte drzwi, przez 
które Pan Jezus może wejść do twojego życia.
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Adwentowy przewodnik
Razem
W oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa może 
nam też pomóc inny człowiek. Gdy jesteśmy blis- 
ko drugiego, to też jesteśmy blisko Pana Boga. 
On tak to zaplanował, że potrzebujemy siebie 
wzajemnie. Do nieba idziemy razem, nie osob-
no. Adwent możemy więc przeżywać wspólnie 
w naszych rodzinach. Pewnie przed świętami 
Bożego Narodzenia rodzice będą szczególnie 
potrzebowali twojej pomocy w domu. Wszystko 
wtedy jest na ich głowie. Może uda ci się jakoś 
im pomóc? 

Znaki
Pomocne w czekaniu na Pana Jezusa są też  
znaki Adwentu. One przypominają nam o tym, 
co jest szczególnie ważne w tym czasie.  
Zacznijmy od kolorów. Kolorem Adwentu jest 
fiolet. Dlatego na niedzielnych Mszach świętych 
w tym okresie ksiądz będzie ubrany w fioletowy 
kolor. Jednak na Roratach ksiądz wyjdzie  
do ołtarza w kolorze białym lub niebieskim.  
Dlaczego? Ponieważ są to kolory maryjne,  
a Roraty to przecież Msza o Maryi. Ważnym 
adwentowym znakiem jest także wieniec ad-
wentowy. Są w nim umieszczone 4 świece, ozna-
czające 4 niedziele Adwentu. W każdą niedzielę 
zapalamy kolejną z nich. W wieńcu zobaczymy 
na pewno sporo zieleni, która oznacza nadzieję 
na przyjście Pana Jezusa. W czasie Rorat pew-
nie dostrzeżesz też gdzieś przy ołtarzu specjal-
ną świecę – roratkę. Oznacza ona Maryję, która 
jest jak gwiazda poranna poprzedzająca wschód 
słońca. Tym prawdziwym słońcem jest Pan 
Jezus.

Pan Jezus biegnie, by cię zobaczyć.  
Ty też wybiegnij Mu na spotkanie 
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Nie było miejsca?
”Owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, 

bo nie było miejsca w gospodzie”.

opowiedz mi Biblię

20

C zy ślimak jest gościnny? – Chyba nie, bo w swoim domku ma miejsce tylko dla siebie. 
Jedna mała rzekła, że gdy się zjawia gość, to ustępuje mu się swojego miejsca lub pokoju.

Pomyślałem tak o ślimakach, gdy przeczytałem, że w Betlejem w żadnym domu nie 
było miejsca dla Maryi i Józefa. Jakby tam byli sami „ludzie-ślimaki”. A gdyby zamiast tych 
cichych i biednych pukających gości, czyli Józefa i Maryi, załomotał do drzwi herold z pała-
cu króla Heroda i powiedział: „Sam król chce u was nocować”? To czy też w każdym domu 
gospodarze powiedzieliby: „Nie mamy miejsca”? A przecież pod sercem Maryi już czekał 
na urodzenie się Ktoś większy od wszystkich królów! I na Niego także czekali miesz-
kańcy domów w Betlejem. Tylko nie spodziewali się, że będzie ukryty w kimś tak 
biednym i zmęczonym, jak Maryja. 

Ale gdzieś tam była grota dla zwierząt – także ciasna. I były zwierzęta. Choćby 
ten wół i osioł, których rysujemy... Posunęły się, żeby zmieścili się ci Goście, 
żeby było miejsce dla Boga. I zmieściła się tam Maryja i Józef. I w tym miejscu 
stało się coś, o czym się bajkom nie śniło: urodził się Bóg Człowiek w dzie-
cinie, pomiędzy zwierzętami na sianie. A mieszkańcy domów w Betlejem 
spali i może śniło im się, że Pan Bóg do nich puka... Ale u nich nie było 
miejsca – ani w domu, ani w sercu. A u Ciebie jest?



tekst: Brat Tadeusz Ruciński

ilustracja: magdalena  pijewska
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• Łamanie się 
opłatkiem w Wi-
gilię Bożego Naro-
dzenia to typowo polski 
zwyczaj. Po przeczytaniu 
przez najstarszą osobę w rodzinie 
Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa 
łamiemy się opłatkiem i składamy sobie 
życzenia. 

• Podobny zwyczaj, ale częstowania się miodem panuje 
na Ukrainie, a w Hiszapnii odpowiednikiem  
opłatka jest chałwa.

• Zwyczaj ubierania choinek narodził się na terenie  
Niemiec przeszło 300 lat temu. W dniach przesilania  
zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły,  
jodły, świerka, sosny jako symbol zwycięstwa życia  
nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. 
Kościół przejął ten zwyczaj jako zapowiedź, znak i typ 
Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawieszamy światła, 
bo tak często Jezus o sobie mówił, że jest Światłością świata.

• Zwyczaj budowania żłóbków i szopek rozpoczął święty  
Franciszek z Asyżu. To on, chcąc przypomnieć narodziny 
Pana Jezusa, zorganizował żywą szopkę, kazał przyprowa-
dzić zwierzęta, zawołał współbraci i okolicznych  
mieszkańców, odczytał im Ewangelię o narodzeniu  
Zbawiciela i wygłosił kazanie.

• Dodatkowe nakrycie na wigilijnym stole oznacza kogoś, 
kto nie może spędzić tego czasu z nami bądź już odszedł.  

• W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się  
w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad składa się  
z pieczonego indyka i puddingu. Wieczorem w Wigilię  
dzieci wywieszają specjalne skarpety,  
by następnego dnia odnaleźć je  
wypełnione prezentami.                                            bw

czy w
iesz, że...
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po tęczy do Boga
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ŚwIęTA RODZINA 
Z łóżeCZKIem DlA mIChAłKA

23

ilustracja: marzena Zacharewicz

tekst: małgorzata Nawrocka

– Weroniczko, jaka niezwykła, piękna szopka! – 
babcia Klara wytarła ręce o kraciasty fartuszek 
i usiadła przy stole obok Weroniki i Franka.
– Robiliśmy ją razem! To znaczy ja robiłam trochę 
więcej, bo jestem starsza, ale Franek wymyślił, 
żeby to wyglądało właśnie tak... – skromnie tłuma-
czyła dziewczynka, przyglądając się babci rozrado-
wanym wzrokiem.
– Aaaaa... Franio wymyślił? – babcia aż zaklaskała 
w ręce z uciechy. – Zdolny ten nasz Franio! I mąd- 
ry chłopczyk z niego! 
Franek, najwyraźniej zachwycony taką recen- 
zją, wgramolił się bez pytania na kolana babci  
i postanowił wszystko wytłumaczyć od nowa,  
po swojemu: 
– Babciu... zdjęcia mamy i tatusia wzięliśmy z szu-
fladki...
– Ojej – zastanowiła się nagle babcia – ale trochę je 
pocięliście! Czy tata nie będzie się gniewał? 
– To nie są prawdziwe zdjęcia! – wtrąciła zaraz 
Weronika. – To znaczy są prawdziwe, bo naprawdę 
mamy i taty, ale wujek Tomek zrobił z prawdzi-
wych zdjęć te, no... 
– Odbitki! – dodał usłużnie Franio.
– ...no tak, odbitki! – ucieszyła się Weronika. – I my 
dopiero te odbitki pocięliśmy! 
– Znacznie lepiej, już jestem spokojna! – westchnę-
ła babcia Klara. – I co dalej? Mów, Franiu, mów! 
– Zdjęcia mamy i taty wykorzystaliśmy jako główki 
dla figurek Maryi i Józefa...
– Ładnie narysowałam Maryję i Józefa, babciu? 
Ładnie? 
– Prześlicznie, Weronisiu! 
– A ja zrobiłem stajenkę z patyczków! I z pudełka 
po zapałkach łóżeczko dla Michałka...

– Właśnie ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, bab-
ciu, ale Franio uprał się, że zamiast małego Jezuska 
w żłobku z sianem ma być łóżeczko dla Michałka! 
– Dobry pomysł, Weroniczko, bardzo dobry! – uspo-
kajała i chwaliła babcia. – Waszej mamusi za trzy 
tygodnie ma urodzić się dzieciątko, więc łóżeczko 
jest w sam raz! 
– Ale jak to jednak będzie dziewczynka, a nie 
Michałek? – nie dawała za wygraną Weronika. – 
Czy wypada, żeby w stajence betlejemskiej leżała 
dziewczynka? Przecież Pan Jezus był chłopcem! 
– Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi: chłopcy 
i dziewczynki, mamy i tatusiowie, babcie i dziadko-
wie... – zaśmiała się babcia Klara.
– I babcie, i dziadkowie też są dziećmi? – Franio był 
zdumiony tak bardzo, że prawie spadł z miękkich, 
babcinych kolan.
– Oczywiście! I to świętymi dziećmi! Wartymi aż 
tyle, że Pan Jezus, który jest Dzieciątkiem z Betle-
jem, jako dorosły mężczyzna odda życie na krzyżu 
za te swoje dzieci! 
– Ale to będzie dopiero na Wielkanoc! 
– Tak, Weronisiu, na Wielkanoc. Póki co, cieszmy 
się jednak świętami Bożego Narodzenia i tą nad-
zwyczajną szopką! Jeśli wasza mama i wasz tata 
występują w niej jako Święta Rodzina, dzidziuś, 
który się zaraz urodzi, spokojnie nadaje się do roli 
Jezusa! 
Franio zmarszczył na chwilę nosek i bardzo głę-
boko nad czymś myślał. Kiedy wieczorem, już po 
modlitwie, Weronika pytała, o co mu wtedy chodzi-
ło, odpowiedział siostrze bardzo poważnie: 
– Jutro dokleimy do szopki moje i twoje zdjęcia 
przy mamie! Jeśli jesteśmy świętą rodziną, po-
winniśmy chyba występować razem, no nie?! 
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BABeCZKI 
KORZeNNe

tęczowy cooking
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potrzebne wam będą: 

• 500g dyni

• 1,5 szklanki  
  mąki orkiszowej

• 1 łyżeczka proszku 

   do pieczenia

• 1 łyżeczka sody

• 0,5 łyżeczki soli

• 2 łyżki cynamonu

• 1 łyżka imbiru

• 1 łyżka kardamonu

• 2 jajka

• 5 łyżek masła klarowanego    

   roztopionego 

• 3 łyżki miodu

• 100ml mleka krowiego 

   lub roślinnego 
   w sytuacji alergii

Smacznego! 
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Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 180oC. 
Formę do muffinek natłuść 

i posyp mąką lub wyłóż papilotkami.
2. Dynię obierz ze skóry, pokrój na kawałki 

i piecz w piekarniku przez 10 minut – 
dzięki temu stanie się miękka. Następnie wrzuć 
do miski i blenduj na gładkie purée.
3. W dużej misce wymieszaj suche składniki: 

mąkę, proszek do pieczenia, sodę, sól, 
cynamon, imbir i kardamon.
4. W drugiej misce wymieszaj jajka z olejem, 
mlekiem i miodem.
5. Następnie mokre składniki wlej 
do suchych i dokładnie wymieszaj.
6. Foremki do muffinek wypełnij 
do 3/4 wysokości. Piecz 20 minut.
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                   DZIeCI
Dzieci – czy znacie grę  
„ten wie, kto chce”? 
Zagrajcie w nią z rodziną. Pytajcie o zwyczaje  
panujące w waszej rodzinie  
(rodziców, dziadków, ciocie, wujków, stryjków,  
a także starsze rodzeństwo), poproście  
o wytłumaczenie, skąd się wzięły, co oznaczają,  
dlaczego są ważne. Ciekawe, kto wygra?  
Możecie także zrobić Wielką Księgę  
Tradycji Rodzinnych. To będzie niepowtarzalna  
pamiątka waszej rodziny. Opiszcie w niej  
lub narysujcie wszystko to, czego dowiedzieliście się 
      o waszych rodzinnych tradycjach. 
           Miło będzie również wkleić fotografie.

RODZICe 
Dzieci uwielbiają przygody. Zaprośmy je 

do poznania mądrości przeszłości, 

aby w przyszłości miały silne korzenie. 

Poprowadzone kochającą obecnością rodziców 

będą mogły szeroko rozwinąć skrzydła 

w dorosłość. Pamiętajmy, 

że czas to miłość!

Ostatnio często słyszę słowo tradycja. Ciekawa jestem, 
jakie są tradycje w twojej rodzinie?  

Długie jesienne wieczory sprzyjają rodzinnym  
rozmowom i opowieściom o tym, co ważne  
dla nas dziś, jutro, a nawet za kilka lat.

Każda rodzina ma swoje zwyczaje i zachowania,  
które pielęgnuje. Przekazujemy je z pokolenia  
na pokolenie, czyli starsi wręczają te dary młodszym,  
aby pomogły im dobrze i pięknie żyć. To właśnie jest 
tradycja. Rodzice codziennie dzielą się z wami tym,  
co dla nich ważne. Opowiadają o świecie i tłumaczą,  
jak on działa, uczą, pokazują, co jest dobre,  
przygotowują wspólne posiłki, grają z wami w plan-
szówki, czytają książki, przytulają i całują na dobranoc. 
Kiedyś wy przekażecie te wartości swoim dzieciom. 

Przed nami melancholijne dni listopada. Wspomi-
namy tych, którzy już odeszli do domu Ojca, naszych 
bliskich, ale także bohaterów narodowych. Dzięki 
nim możemy żyć w wolnym kraju i mówić po polsku. 
W wielu rodzinach jest to szczególny czas wspólnych 
spotkań. Śpiewamy pieśni patriotyczne, nawiedzamy 
cmentarze, staramy się pamiętać o tym, co ważne. 
Zapewne uwielbiacie słuchać fascynujących opowieści 
dziadka lub babci, jak wyglądał świat, kiedy byli  
tacy mali jak wy – ich ukochane wnuki. 

Albo jak tata czy mama „urwisowali”, zdobywając  
samodzielność w wieku kilku lat u boku pradziadków.  
Te rodzinne historie porywają dziecięcą wyobraźnię  
na wielobarwne okręty, które kiedyś odważnie  
zakotwiczą w dorosłym świecie, niosąc dobro i radość. 

W grudniu wejdziemy w adwentowe oczekiwanie  
na wielką radość świąt Bożego Narodzenia. Przygotuje-
my wieńce adwentowe i lampiony, z którymi pójdziemy 
na Roraty. Czas narodzin Boga w naszych sercach  
zawsze uroczyście przeżywamy. Wigilia, opłatek,  
pierwsza gwiazdka, prezenty, kolędy,  
Pasterka są zawsze tam, gdzie są Polacy.

Zachęcam do odkrywania, tworzenia i pielęgnowa-
nia tradycji rodzinnych. One wyznaczają wyjątkowy 
rytm życia każdej rodziny. Są jak przepięknie  
wyrzeźbione galiony na dziobach żaglowców  
codziennie odpływających z naszych 

                                                             domowych  
                                                                           portów 

                                                                         do przedszkola,  
                                                                                         do szkoły, 

                                                                                       do pracy.
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przeprowadź
myszkę 
przez labirynt
do sera.

Która droga zaprowadzi maję do ogródka,
która do lasu, a która do domu?

kolory malucha
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policz poszczególne figury geometryczne.

połącz ramki o tym samym wzorze.
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ra
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ie
: k

m

kolory starszaka
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kolory malucha

połącz w kolejności liczby
i sprawdź, co powstanie.

pokoloruj światełka na choince
według wzoru z lewej strony.

Narysuj w kratkach brakujące zwierzęta.  
w każdym rzędzie i kolumnie powinny się 

znaleźć po jednym z każdego rodzaju.
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kolory starszaka

przeprowadź nitkę przez labirynt na czapce.

Narysuj w kratkach brakujące czapki. 
pamiętaj, że w każdym rzędzie i kolumnie 
powinny się znaleźć różne czapki.

wskaż, który z kwadratów 
odpowiada kolorowej piramidzie.

op
ra

co
w

a
n

ie
: k

m
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Fill all the words under the pictures.

Red letters make the password.

 Good luck!!!

mini rainbow english Odpowiedz na poniższe pytania. 
Litery z zaznaczonych pól utworzą hasło 
związane z Bożym Narodzeniem. 
Na poprawne odpowiedzi czekamy 
do 10 grudnia. Wśród ich autorów 
rozlosujemy nagrody książkowe. 

1. Ozdabiamy nimi choinkę.
2. Zbudował Arkę.
3. Nazwisko najstarszego ojca paulina.
4. Miesiąc, w którym obchodzimy uroczystość  
     Wszystkich Świętych.
5. Spisali dzieje z życia Pana Jezusa.
6. Światło – przekazywane 
     z miejsca narodzin Dzieciątka Jezus.
7.  Okres liturgiczny poprzedzający 
      Boże Narodzenie.

8. Tytuł wojskowy, 
    posiadał go Józef Piłsudski. 
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hASłO: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kr
zy

żó
w

ka
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minirainbow english 

H a p p y
_  _  _ t h _  _  _

J e s u s ! ! !

_RE_E__

D__K__

A_G_L

B_LL_

_I_G_

F__I_Y

PRESENT • BELLS • DONKEY • KINGS • ANGEL • FAMILY • BIRTHDAY 
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UWAGA, 
KONKURS!!! 
Wzorem Klary i Franka 
z „tęczowego” opowiadania 
Małgorzaty Nawrockiej 
przygotuj ilustrację swojej 
Świętej Rodziny 

w
a

sze p
ra

ce

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

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
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 

półroczna: 
3 numery x 5 zł = 
15 zł

prenumerata 
bez kosztów 

przesyłki!  

w przyjaźni z Bogiem

Konkursy rozstrzygnięte! 
W konkursie plastycznym „Jak będzie wyglądała szkoła za 100 lat” 
zwyciężyli:  Dominika Dudek, Lidia Chmielewsza, 
Beata Taperek, Filip Zacharczyk.
Hasło krzyżówki brzmi: „Edukacja”, nagrodę otrzymuje Paweł Pundyk.
Serdecznie gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Filip Zacharczyk, lat 5

Dominika Dudek, lat 11

Lidia 
Chmielewsza, 
lat 13

Beata Taperek, lat 9
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tęczowe życzenia

DOBRO ZmIeNIA ŚwIAT
temat następnego numeru: 
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Kochani, niech czas 
Bożego Narodzenia 

jeszcze mocniej 
przybliży nas 

do pana Jezusa.
życzymy wam 

radosnego 
świętowania z bliskimi. 

pięknej rodzinnej atmosfery 
przy śpiewie kolęd 

i  z ciekawymi rozmowami. 
Odpoczynku

i umocnienia wiary,

Zespół redakcyjny   Tęczy””


