
w przyjaźni z Bogiem

Specjalnie
dla nas
biskup 
Antoni 

Długosz

nr 5/6
maj/czerwiec

2019

ce
n

a
: 5

.0
0 

zł
 (w

 t
ym

 8
%

 V
AT

)

IS
SN

 1
23

0-
77

50
 in

de
ks

 3
29

 3
04

www.mojepismotecza.pl

dl
a

 d
zi

ec
i

od
 la

t 
4 

do
 1

00

KSIęgA cuDów



MAj czerwIec
Nabożeństwa majowe 

Maj to miesiąc Maryi i czas szczególnej modlitwy za Jej 
wstawiennictwem. Pamiętajcie o Litanii loretańskiej. 

1 maja – Święto Ludzi Pracy

Poproś świętego Józefa o opiekę nad tymi wszystkimi, 
którzy pracują, i nad tymi, którzy pracy szukają.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

Pamiętaj, żeby wywiesić przed domem flagę Polski. 

3 maja – święto Konstytucji 3 Maja 
uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 

To bardzo piękne święta związane z naszym krajem, 
pomódl się dziś w szczególny sposób za Polskę.

5 maja – Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

Dziś też zaczyna się Tydzień Biblijny. 
Spróbuj zaprzyjaźnić się z Pismem Świętym. 
Pomoże ci w tym ten numer „Tęczy”.

12 maja – początek Tygodnia Modlitw o Powołania

Pomódl się za tych, których Pan Bóg powołuje  
do kapłaństwa i życia konsekrowanego –  
czyli zaprasza do tego, żeby jako księża oraz bracia  
i siostry zakonne służyli Jemu i innym ludziom.

Nabożeństwa czerwcowe 

Czerwiec to miesiąc Litanii do Serca Pana Jezusa. 
Nie zapomnij o nabożeństwach czerwcowych. 

1 czerwca – Dzień Dziecka

Życzymy Ci wspaniałego dnia!    

2 czerwca –  
Wniebowstąpienie Pańskie i Święto Dziękczynienia 

Pomódl się za dusze czyśćcowe, które czekają 
na spotkanie z Panem Bogiem w Niebie.

9 czerwca – Zesłanie Ducha Świętego 

Porozmawiaj z rodzicami o Duchu Świętym. 

13 czerwca – uroczystość ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
Dzień modlitw za kapłanów

Pomódl się dziś za księży ze swojej parafii.

16 czerwca – uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

Czy wiecie, że Pan Bóg jest jeden w Trzech Osobach? 

20 czerwca – uroczystość Najświętszego  
Ciała i Krwi Chrystusa 

Tego dnia kroczymy w procesji za Panem Jezusem nie-
sionym w monstrancji w procesji do czterech ołtarzy. 

21 czerwca – koniec roku przedszkolnego i szkolnego 
oraz pierwszy dzień lata

Jak uczcisz z rodzicami rok pracy w przedszkolu i szkole? 
Lody, park linowy czy wspólne szaleństwo w parku?
23 czerwca – Dzień Ojca

Ciekawe, jaką niespodziankę przygotujesz dla taty  
z okazji jego święta...

dni na tęczy
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15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny

Podziękuj Panu Bogu dziś szczególnie za swoją rodzinę,  
a swoim bliskim powiedz, że ich kochasz .

26 maja – Dzień Matki

Jak tego dnia zaskoczysz swoją mamę? 
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czy to możliwe, żeby nagle z nieba spadła manna? 
Albo żeby morze rozstąpiło się przed uciekającymi 

ludźmi? No albo żeby pięcioma chlebami i dwiema rybami 
nakarmić tłum głodnych i zmęczonych ludzi? 
Niesamowite, prawda . A to wcale nie są bajki, 
tylko – jak pewnie wiecie – prawdziwe historie opisane  
w księdze cudów. Czyli w Piśmie Świętym. Wprawdzie  
wydarzyły się wiele wieków temu, to wciąż do nich  
wracamy na przykład na Mszach świętych.
Z „Tęczy” dowiecie się, że słowa w Biblii zostały niejako  
podyktowane przez Pana Boga. Choć spisane wiele, wiele  
lat temu, to są ważne dla nas również teraz. 
Przez Pismo Święte Pan Bóg mówi do każdego człowieka – 
niezależnie od tego, gdzie żyje czy ile ma lat. 
Czy myśleliście kiedyś tak o Biblii? A może spróbujecie 
razem z rodzicami każdej niedzieli przy porannej modlitwie 
przeczytać Ewangelię, którą tego dnia będzie można 
usłyszeć w kościele? Zastanówcie się wspólnie, co Pan Bóg 
mówi do was właśnie przez ten konkretny fragment. 
Macie tu duże pole do ruszenia wyobraźnią . 26 maja 
usłyszycie na przykład, że Pan Jezus mówi do swoich 
uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”. 
Może właśnie masz jakąś trudną sytuację, boisz się czegoś. 
W tej Ewangelii Pan Jezus zapewnia cię, że zawsze jest 
obok ciebie i ci pomaga. Życzę więc wam wspaniałych rodzin-
nych odkryć słów Pana Boga skierowanych właśnie do was!
Czy wiecie, że maj to miesiąc Matki Bożej? Szymon razem 
ze swoimi kolegami wpadł na genialny pomysł, jak zorgani-
zować nabożeństwa majowe. Przeczytajcie o tym koniecznie. 
Może też tak spróbujecie? A jeśli czasem złościcie się, 
to musicie zajrzeć do poradnika cioci Ewy.  Podpowie,  
jak dobrze to robić. 
W maju i czerwcu świętuje cała rodzina – są Dzień Matki, 
Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Życzymy wam radosnych 
świątecznych dni! Niech spełniają się wasze 
rodzinne marzenia!

Karolina Mysłek
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Ksiądz Biskup na tęczy

LIST BogA ojcA Do NAS
Kiedy byłem w  waszym wieku, każdego dnia 

oczekiwałem na listonosza, który mojej rodzi-
nie przynosił listy, pocztówki, gazety i paczki. 

Lubiłem dostawać listy i pocztówki, ponieważ zbie-
rałem znaczki pocztowe, a te przesyłki przychodzi-
ły ze znaczkami. Listy i  pocztówki na pierwszym 
miejscu mówiły mi o  ludziach, którzy pamiętają 
o  mnie, a  nawet mnie kochają. Także treść listów 
i  pocztówek zawierała ciekawe informacje o  życiu 
piszących do mnie, życzenia z okazji urodzin, imie-
nin czy też rocznicy ślubu rodziców albo śmierci 
dziadków. 

Od naszego chrztu weszliśmy do rodziny Pana Je-
zusa – Kościoła. W tym sakramencie Pan Bóg stał 
się naszym Ojcem, a my jego dziećmi. Tak jak nasi 
rodzice – podobnie Pan Bóg troszczy się o nas. Jed-
nym z wyrazów zatroskania Pana Boga o nasze ży-
cie jest list, jaki napisał do nas z pomocą wielu ludzi. 
Tym listem jest Pismo Święte. Spotykamy 
się z  nim w  domu, przedszko-
lu, w  szkole i  Kościele. Ten 
list będzie przy nas, kiedy 
dorośniemy i  założymy swo-
ją rodzinę. Pismo Święte jest 
Bożym listem, przez który Bóg 
Ojciec mówi do nas. W nim uczy 
nas, co mamy robić, jak żyć, by 
stawać się Bożymi dziećmi, Jego 
przyjaciółmi. W  Piśmie Świętym 
otrzymujemy od Pana Boga do-

skonały przepis na dobre życie, dzięki któremu sta-
jemy się podobni do Pana Jezusa, który jest Synem 
Bożym. 

List  Pana Boga – Pismo Święte dzielimy na dwie        
części: Stary i Nowy Testament. Stary Testament 
opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce 
przed narodzeniem Pana Jezusa. 



mamo, tato, co wy na to? 

LIST pANA BogA

tekst: Biskup Antoni Długosz
ilustracja: Karolina Szecówka
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Historia zna wiele ważnych listów, jednak naj-
bardziej wartościowym i  najpiękniejszym 

ze wszystkich w dziejach ludzkości jest list Pana 
Boga. Czy to możliwe, aby Pan Bóg napisał list? 
Ależ tak! Właśnie tym określeniem w odniesieniu 
do Pisma Świętego posłużył się papież Grzegorz 
Wielki na przełomie VI i VII wieku. W Liście do 
Hebrajczyków czytamy: „Wielokrotnie i na różne 
sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez 
proroków, a  w  tych ostatecznych dniach prze-
mówił do nas przez Syna, przez którego stworzył 
świat, który jest odblaskiem Jego chwały i odbi-
ciem Jego istoty” (Hbr 1, 1-2). List od Boga przy-
biera zatem różne formy. Wszystkie dzieła Boże są 
słowami Boga. Przez nie mówi On o swojej miło-
ści, dobroci, wszechmocy i pięknie, o troskliwoś- 
ci o świat, który powołał do istnienia. 

My sami jesteśmy listem, który Bóg pisze 
do ludzkości. Przekonuje nas o  tym św. Paweł:  
„Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach 
naszych, listem, który znają i czytają wszyscy lu-
dzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście Listem 
Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, 
listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem 
Syna Bożego; nie na kamiennych tablicach, lecz 
na żywych tablicach serc” (2 Kor 3, 1-3). 

Być Chrystusowym listem, to znaczy najpierw 
umieć słuchać Boga, nastawić swój duchowy od-
biornik na właściwą falę, na której słyszalny jest 
Jego głos, to przyjąć Boże słowo jako dar miłości 
i nim żyć. To także chcieć podzielić się z innymi 
Bożym przekazem, wyjść z ciasnej kryjówki swe-
go „ego” i  stać się dla bliźnich apostołem Dob- 
rej Nowiny. Chrześcijanin jest dla współczesne-
go świata niekiedy jedyną Biblią, jaką on czyta.  
Ma objawiać światu prawdę i  moc Ewangelii 
swoim pobożnym życiem.
                                   Ksiądz Stanisław Jasionek

LIST BogA ojcA Do NAS
U  źródeł tych opowiadań biblijnych leży auten-

tyczna historia. Nie jest to jednak historia, jaką zna-
my ze szkolnych podręczników. Historia spisana 
w Piśmie Świętym mówi o wydarzeniach, przez któ-
re Pan Bóg daje się poznać ludziom, mówi do nich, 
daje im obietnice i wypełnia je. Część z nich nazywa-
my znakami, czyli cudami.

Nowy Testament opowiada o życiu Pana Jezusa,  
Jego nauce, znakach przez Niego dokonywanych 
dla nas oraz o nauczaniu Apostołów.

Pomyśl: Jak to dobrze, Panie Boże,  
że Pismo Święte – Twój list zawiera Twoje 
słowa i znaki. Mówisz do nas przez tę księgę. 
Chcę słuchać Pisma Świętego w domu, przed-
szkolu, szkole i Kościele. Chcę iść z Twoim 
listem przez całe życie! Niech Pismo Święte 
stanie się moim przewodnikiem, moim przy-
jacielem!
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tekst: Ksiądz Andrzej Maciejewski

www.ubiblijnieni.pl

FB@ubiblijnieni

Przedziwne 

historie...

kolorowy temat
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BiBlia

Biblioteka to słowo, które dali nam starożytni 
Grecy. 
„Biblion” to książka, „theke” to miejsce do prze-
chowywania książek. Jest jeszcze inna, wyjąt-
kowa biblioteka.
„Biblion” to jedna książka, „biblia” to wiele 
ksiąg. W jednej Biblii jest bowiem wiele ksiąg: 
46 w Starym Testamencie i 27 w Nowym Testa-
mencie. Każdą napisał Bóg, prosząc o  pomoc 
wielu ludzi. Biblia to taki pamiętnik, w którym 
Bóg opisał, jak spotykał się z  różnymi ludź-
mi i opisał ich historie. Możemy więc spotkać 
Dawida, który był dzielnym wojownikiem 
i  mądrym królem. Możemy zobaczyć historię 
Estery, która została królową. Wybrać się ze 
świętym Piotrem nad Jezioro Galilejskie i łowić 
z  nim ryby, a  potem przy ognisku posłuchać 
Pana Jezusa. Zobaczyć, jak uzdrowił człowieka, 

który był ślepy, jak błogosławił dzieci. 

w mojej szkole podstawowej była specjal-
na sala skarbów. Trzeba było wdrapać 

się po schodach na samą górę, a tam na 
strychu, za drzwiami ustawione na półkach, 
stały rzędami książki. Każda to skarb, bo były 
w nich najpiękniejsze historie. Brałem książkę 
do domu, dotykałem każdej kartki, czytałem 
i w wyobraźni przenosiłem się w nieznane 
krainy, miasta. Zaprzyjaźniałem się z jej boha-
terami. Oprócz moich kolegów z podwórka 
miałem jeszcze mnóstwo przyjaciół  
i odwiedziłem tysiące cudownych miejsc,  
nie wychodząc z domu.

Zagadka
Brama z wody, 
klucz drewniany, 
mysz uciekła, 
kot złapany.

Odp. Przejście 
przez Morze Czerwone

Czy wiesz, że... 
Pismo Święte zostało 
napisane po hebrajsku,  
aramejsku i grecku.
Król Salomon prosił  
Pana Boga o mądrość i został 
najmądrzejszym człowiekiem 
na ziemi.
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BiBlia i serce

Biblię nazywa się też Pismem Świętym, bo po-
chodzi od Boga. Można ją czytać samemu, moż-
na poprosić mamę albo tatę, by nam poczytali. 
Ale zawsze dobrze jest czytać swoim sercem. Co 
to znaczy? Każdy z  nas widział, jak pan doktor 
brał stetoskop, czyli specjalne lekarskie słuchaw-
ki i słuchał oddechu, wsłuchiwał się w bicie serca. 
Pan doktor używa słuchawek, by lepiej usłyszeć. 
Kiedy czytam Pismo Święte, to chcę usłyszeć, co 
Pan Bóg mówi do mnie. W czasie Mszy świętej 
przed Ewangelią robimy trzy małe krzyżyki: na 
czole, na ustach i na serduszku. To znak dla Pana 
Jezusa, że chcemy usłyszeć Jego słowa, żeby do-
tarły do naszej głowy i do serca, a potem byśmy 
je mówili innym. Mogę więc wziąć Pismo Święte 
i przyłożyć je do ucha, a potem do serca.

a teraZ Zadanie dla cieBie 

Zapytaj mamę, gdzie w domu schowane są skar-
by. Zapytaj, gdzie w  domu schowało się Pismo 
Święte. Weź je do ręki, otwórz, poczuj, jak pachnie. 
Poszukaj Ewangelii świętego Łukasza, a w niej his- 
torii o tym, jak Pan Jezus się urodził (Łk 1, 1-20). 
Powiedz Panu Jezusowi: pokaż mi, Panie Jezu, 
gdzie się urodziłeś. Przeczytaj tekst trzy razy: raz 
wolno, drugi raz szybko i znowu wolno – słowo 
po słowie. Wyobraź sobie stajenkę, osiołka, który 
chciałby zaryczeć, ale boi się obudzić Dzieciątko. 
Poproś Maryję, by dała ci potrzymać małego Je-
zusa. Weź Go na ręce i  zaśpiewaj Mu kołysankę 
i powiedz, że Go kochasz. A potem porozmawiaj 
z mamą o tym, co przeczytałeś i zobaczyłeś. 
Życzę ci niesamowitych przygód z Panem Jezu-
sem w podróży z Nim przez Pismo Święte i słu-
chaniu Jego słów.
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Kilka odkryć

Kolejne fragmenty Biblii pisało wielu ludzi, 
ktoś policzył, że całą tę księgę pisano przez 
1500 lat i jest w niej ponad milion słów! Ktoś 
policzył nawet, że gdyby ją czytać na głos, to 
trwałoby to ponad sto godzin! A zdanie, które 
pojawia się w Biblii najczęściej, brzmi: „Nie lę-
kajcie się”. Okazuje się, że to zdanie powtarza 
się 365 razy, czyli tyle, ile jest dni w roku. To 
trochę jakby Pan Bóg chciał nam powiedzieć 
codziennie rano: „Nie bój się!ˮ.
Każda księga jest inna. Jedne czyta się jak 
opowieści o wojnach, królach i bitwach, inne to 
właściwie poezja, jest kilka listów. Są też takie, 
które brzmią jak dobry kryminał. Zdarza się 
nawet, że ktoś opowiada bajkę i w ten sposób 

próbuje coś ważnego przekazać. Każda księ-

ga powstała inaczej i  za każdą stoi inna his- 
toria. Bardzo ciekawa jest historia powstania 
jednej z  Ewangelii, tej, którą napisał święty 
Łukasz.

Kim był Teofil

Na sam początku Ewangelii Łukasza czytamy 
wyjaśnienie, jak ta księga powstała. Brzmi to 
mniej więcej tak: „Wielu ludzi starało się uło-
żyć opowiadanie o  zdarzeniach, które się do-
konały pośród nas. Postanowiłem więc i ja zba-
dać dokładnie wszystko od pierwszych chwil 
i opisać ci je po kolei, dostojny Teofilu...”.
Kim był ten Teofil, dla którego święty Łukasz 
pisał list? Podobno był bardzo bogaty i  był 
jakimś dostojnikiem. Musiał być człowie-
kiem, który niedawno się nawrócił i uwierzył 
w Chrystusa. Ale miał dużo pytań, wiele rze-
czy nie rozumiał. I Łukasz chciał mu spo-
kojnie wszystko opowiedzieć. Okazuje 
się więc, że Ewangelia Łukasza 
była napisana na zamówienie 
człowieka, który miał wątpli-
wości i  bardzo chciał zrozu-
mieć.

Jak powstała Biblia? 
To oczywiście nie wyglądało tak, 
że ktoś usiadł przy stole, 
nad kartką papieru i napisał 
całą księgę naraz. 
Choćby dlatego, że w czasach, 
kiedy powstawała, 
nie było jeszcze papieru, 
a pisano na glinianych 
tabliczkach albo na papirusach, 
które potem zwijano 
w długie rulony. 

kolorowy temat
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KTo NApISAł pISMo śwIęTe? 



99

KTo NApISAł pISMo śwIęTe? 
tekst: Ksiądz rafał Kowalski

Co to jest natchnienie

I tu musiało się wydarzyć coś niezwykłego! 
Bo my w kościele czytamy tę księgę jako Sło-

wo Boże. Kiedy ksiądz czyta fragment z  tej 
Ewangelii, to na końcu nie mówi: „Oto słowo 
Łukasza”, tylko mówi: „Oto Słowo Pańskie”. 
Co niezwykłego musiało się wydarzyć? Gdzieś 
między zleceniem przez Teofila a napisaniem 
przez Łukasza wkradł się Pan Bóg. I list pisa-
ny przez świętego Łukasza stał się dobrą no-
winą o  Jezusie. A  może Pan Bóg działał już 
wcześniej, w sercu zleceniodawcy? Może wąt-
pliwości, jakie miał tajemniczy Teofil, to były 
myśli, jakie mu podpowiadał Pan Bóg? A  po-
tem działał w sercu tego, który pisał tę Ewan-
gelię? 
W Ewangelii świętego Łukasza jest kilka frag-
mentów, których nie ma w  żadnym innym 
miejscu i  dlatego są tak cenne. Na przykład 
przypowieść o  zagubionej owcy, której pas- 
terz cierpliwie szuka, albo przypowieść 
o ojcu, który nie przestaje czekać na marno-

trawnego syna. Okazuje się więc, że i histo-
ria owcy, i przypowieść o synu, to jest list. 

Na początku miał to być jedynie list od 
świętego Łukasza do dostojnego Teofi-

la. Ale ponieważ stoi za tym Pan Bóg, 
okazuje się, ze jest to Jego list – i jest 
pisany do nas...
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To ja, Wasz przyjaciel – Szymon. Nie uwierzycie,  
co mi się ostatnio przydarzyło. Razem z kolegami  
założyliśmy prawdziwą kapelę podwórkową.  
Chcecie dowiedzieć się, jak to się stało?  
Już Wam wyjaśniam.
Wszystko zaczęło się od problemu, bo w naszej 
parafii większość ministrantów przychodziła 
w czasie świąt Bożego Narodzenia, żeby zakwalifi-
kować się na kolędę. Potem robili sobie całoroczny 
urlop. W końcu ksiądz zaproponował punkty 
za każdą służbę ministrancką. 
Za służbę na Mszy świętej dostawało się dwa punk-
ty, a za nabożeństwo jeden. Ogłosił też, że do kolędy 
mogą przystąpić tylko ci ministranci, którzy w ciągu 
roku zbiorą co najmniej 250 punktów. 
Dodatkowo dla osoby, która pierwsza zdobędzie 
właśne tyle punktów została przewidziana nagroda 
w postaci biletu do wesołego miasteczka. 
Chłopaki bardzo się rozentuzjazmowali, każdy chciał 
wygrać. Niektórzy postanowili, że będą codziennie 
na Mszy świętej oraz na każdym nabożeństwie. 
Ja też tak chciałem. Ale jak się pewnie domyślacie, 
wcale to nie było łatwe do osiągnięcia. 
Zwierzyłem się kiedyś babci, że bardzo trudno 
jest wysiedzieć w kościele tyle czasu. 
Dziadek się zaśmiał i powiedział, że może trzeba 
w takim razie przenieść część tego czasu w plener.  
Popatrzyłem na niego zdziwiony. Babcia doda-
ła, że przecież kiedyś na przykład nabożeństwa 

majowe bardzo często odbywały się przy kapliczkach 
przydrożnych. Podskoczyłem uradowany. 
To była myśl! Zorganizujemy z kolegami podwórkową 
kapelę i przeniesiemy nabożeństwa majowe na świeże 
powietrze. Ministranci byli zachwyceni moim pomysłem,  
ale Ksiądz w pierwszej chwili wybuchnął śmiechem.  
Widząc jednak nasze miny, spoważniał i powiedział,  
że ponieważ widzi, jak ważna to dla nas sprawa,  

KApeLA poDwórKowA
tekst: Aleksandra Nitkiewicz 

ilustracje: Monika Sawionek

kolorowa rodzinka
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dopuszcza taką ewentualność pod warunkiem, 
że będzie chociaż kilka kapliczek i oprawa muzyczna 
zatwierdzona przez jakiegoś dorosłego muzyka. 
Na to tylko czekaliśmy! Przygotowania ruszyły z kopyta. 
Najpierw ogłosiliśmy, że poszukujemy ochotników  
do stworzenia ogródkowych kapliczek. Ponieważ jednak 
nikt się nie zgłosił, sami ruszyliśmy na wizję lokalną  
i wytypowaliśmy pięć lokalizacji. Na początku właściciele 
też nie dawali się namówić, ale gdy Kazik powiedział,  
że w zamian przez cały maj będziemy kosić trawę 
i sprzątać przed nabożeństwem, wtedy już bez problemu  
znaleźliśmy chętnych. Drugą sprawą była oprawa mu-
zyczna. Wszystko sami przygotowaliśmy, mieliśmy trąbkę, 

skrzypce i akordeon oraz solistę i przećwiczoną Litanię 
loretańską. Kłopoty były z zatwierdzeniem przez muzyka.  
Pan organista powiedział, że wydziwiamy i nie będzie 
przykładał do tego ręki. Z kolei pan od muzyki stwierdził,  
że dawno nie był w kościele, no ale Kazik na to, 
że przecież nabożeństwo ma być na powietrzu! 
Tym sposobem wszystko się udało. Takich tłumów 
na nabożeństwach majowych w naszej parafii  
jeszcze nie było. Ksiądz proboszcz bardzo nas pochwalił, 
a pan od muzyki stwierdził, że zacznie chyba częściej 
chodzić na nabożeństwa. Bardzo się cieszymy, bo mamy 
już kolejny pomysł na październik. Tym razem w kościele.  
 Pozdrawiam Was serdecznie, Szymon 
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co powie ciocia ewa? 

porad 
udziela 
psycholog  
ewa wesołowska

Chyba każdy z nas zna uczucie złości. 
Przypomnijcie sobie, kiedy ostatnio czuliście 
złość? Co to była za sytuacja? Pewnie codziennie 
doświadczamy uczucia złości w różnych 
sytuacjach. Wtedy, kiedy pokłócimy się 
z koleżanką, kiedy musimy coś zrobić, 
a nie mamy na to ochoty, albo kiedy 
nam coś nie wyjdzie i będziemy 
musieli zrobić to jeszcze raz. 
Czasami zdarza nam się powiedzieć 
„ale jestem zły” albo ktoś nam mówi 
„nie bądź zły”. Ale czy złość jest zła? 
ZŁOŚĆ WCALE NIE JEST ZŁA –  
dobrze, żebyście o tym pamiętali. 
To uczucie, które jest nam bardzo 
potrzebne. Mówi nam na przykład 
o naszych potrzebach albo o tym, 
że ktoś przekracza nasze granice.
Jeśli tak, to dlaczego niektórzy 
uważają, że złość jest kłopotliwym 
(albo złym) uczuciem, że lepiej się 
nie złościć? Może być tak, 
ponieważ uczucie złości tak jak 
każde uczucie można wyrażać 

w bardzo różny sposób. 

12
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Możesz powiedzieć, że czujesz złość. 
Mów o tym, co ty czujesz. Mów „JA czuję...”. 
Przypomnij sobie jakąś ostatnią sytuację 
i spróbuj wyrazić swoje uczucia, 
zaczynając od słów „ja czuję...”.

Nie możesz nikogo obrażać, czyli mówić 
na przykład, że jest złośliwy albo egoistyczny, 
albo jakkolwiek inaczej. Najlepiej mów o sobie, 
a nie o innych.  

Możesz mieć ochotę krzyknąć albo mówić 
głośno. Zastanów się, gdzie jesteś i jak głośno 
można mówić. Inaczej będzie w szkole 
podczas zajęć, a inaczej na podwórku 
w trakcie zabawy. Dostosuj dynamikę 
głosu do sytuacji. 

Nie mów w taki sposób, żeby druga osoba 
miała wrażenie, że na nią krzyczysz 
lub ją atakujesz. 

Kiedy czujesz, że twoje ręce lub nogi 
potrzebują w coś uderzyć/kopnąć, możesz 
uderzyć w poduszkę, worek treningowy, 
w każdą inną rzecz, której w ten sposób 
nie uszkodzisz i nie zniszczysz. Możesz 
pognieść niepotrzebne kartki albo użyć 
na przykład „gniotka”. Wybierz taki sposób, 
jaki jest dla ciebie najlepszy.

Pamiętaj, nie możesz nikogo uderzać, 
popychać, szarpać.
Nie możesz niszczyć rzeczy ani cudzych, 
ani swoich.

jak można wyrażać złość jak nie można wyrażać złości

mamo, tato, co wy na to? 

jak my, rodzice, radzimy sobie ze złością? To właśnie rodzice 
są już od początku życia dziecka pierwszymi i najbardziej 

skutecznymi nauczycielami w tym, jak radzić sobie z emocjami. 
Złość dziecka jest dla dorosłych często niewygodna. 
Może się okazać, że w takich sytuacjach zamiast „pomieścić” 
złość dziecka, sami reagujemy złością. Czasami pojawia się 
dodatkowa trudność, kiedy tej złości towarzyszą świadkowie 

w sklepie, przedszkolu albo w innych miejscach. Nie uczmy 
dziecka, by się nie złościło, ale uczmy, jak przeżywać i radzić 
sobie z tą emocją. Posłuchajmy tego, co dziecko ma nam 
do powiedzenia przez to uczucie, nazywajmy to, co czuje, 
a czasami podpowiedzmy, jak dobrze wykorzystać 
i ukierunkować tę energię, którą niesie ze sobą 
uczucie złości.
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czy wiesz, że...

                    
Biblia jest najczęściej kupowaną i czytaną książką na świecie.

                  Z
ostała przetłumaczona na 1500 języków i dialektów.

Przeczytanie całej Biblii na głos może zająć osobie czytającej 

w przeciętnym tempie około 100 godzin.

Zawiera 1189 rozdziałów, 31102 wersety i ponad milion słów.

Najczęściej padającym w Biblii jest słowo „Pan”.

 W bibliotece uniwersyteckiej w Getyndze (Niemcy) 

jest Biblia, która została napisana na 470 liściach palmowych.

 Wydarzenia z Biblii rozgrywają się na trzech kontynentach: 

Azji, Afryce i Europie.

   Jest to praca około 40 autorów, pisali ją ludzie wykonujący

  najróżniejszye zawody: rolnicy, rybacy, a nawet sławni królowie.

ciekawostki biblijne
Wiele znanych powiedzeń, których używamy na co dzień, 

pochodzi właśnie z Pisma Świętego. 
na przykład:

• być Alfą i Omegą – być początkiem 
i końcem, tzn. wiedzieć wszystko, 
stanowić w jakiejś dziedzinie autorytet;

• kto sieje wiatr, zbiera burzę – 
kto wywołuje zamęt, niezgodę, 
sam może być ofiarą swoich działań;• salomonowa mądrość – mądrość niezwykła, nadzwyczajna;• manna z nieba – coś dobrego, co przychodzi 

nagle, niespodziewanie lub łatwo;
• kraina mlekiem i miodem płynąca – 
miejsce, w którym jest wszystkiego 
pod dostatkiem;• egipskie ciemności – głęboka, 

nieprzenikniona ciemność, brak jakiegokolwiek światła;• zakazany owoc – rzecz, której nie możemy 
mieć, a bardzo jej pragniemy;• wilk w owczej skórze – ktoś, kto udaje 

łagodnego i ukrywa swoje prawdziwe, 
złe zamiary.

       R E B U S Y

      Czy wiecie, że w Biblii imiona i nazwy  

     mają swoje znaczenie?

    Samuel to: Bóg wysłuchał.

    Przeczytacie o tym na stronach 22-23.   

        Rozwiążcie rebus i dowiedzcie się, 

  co oznacza imię emmanuel 

 (tak nazywamy Pana Jezusa) 

oraz nazwa Betlejem 

(miejsce, gdzie urodził się 

Pan Jezus). + + a

Bóg z +        rty +         ś

O
dpow

iedzi:         Bóg z nam
i,        D

om
 chleba.

1
22
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Wiele znanych powiedzeń, których używamy na co dzień, 
pochodzi właśnie z Pisma Świętego. 
na przykład:

• być Alfą i Omegą – być początkiem 
i końcem, tzn. wiedzieć wszystko, 
stanowić w jakiejś dziedzinie autorytet;

• kto sieje wiatr, zbiera burzę – 
kto wywołuje zamęt, niezgodę, 
sam może być ofiarą swoich działań;• salomonowa mądrość – mądrość niezwykła, nadzwyczajna;• manna z nieba – coś dobrego, co przychodzi 

nagle, niespodziewanie lub łatwo;
• kraina mlekiem i miodem płynąca – 
miejsce, w którym jest wszystkiego 
pod dostatkiem;• egipskie ciemności – głęboka, 

nieprzenikniona ciemność, brak jakiegokolwiek światła;• zakazany owoc – rzecz, której nie możemy 
mieć, a bardzo jej pragniemy;• wilk w owczej skórze – ktoś, kto udaje 

łagodnego i ukrywa swoje prawdziwe, 
złe zamiary.



16

Karteczki możesz
wykorzystać
do zrobienia zakładki
do książki, 
przyozdobienia
listu itp. 



Do wykonania wiszącego ptaszka 
potrzebne będą: nożyczki, 

nożyk introligatorski,
klej i sznurek.

Sposób wykonania:
• wytnij wszystkie elementy,

• połówkę ptaszka posmaruj klejem
i przyłóż do niej drugą,

• sklejoną część włóż między dwie czyste kartki 
i połóż na to książkę,

• po wyschnięciu kleju, w miejscu czarnej kropki 
zrób nożyczkami otwór

i przełóż przez  niego sznurek,
• natnij 

nożykiem 
przerywną 

linię,
• przez 

nacięcie 
przełóż 

skrzydełka.
Ptaszk jest gotowy 

do zawieszenia.
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O
dpow

iedzi: 1b, 2a, 3b, 4b, 5c, 6a, 7c, 8a, 9a, 10c

1. Ilu królów magów przyszło 
do szopki betlejemskiej?
a) 2 • b) 3 • c) 4

2. Ilu było Ewangelistów?
a) 4 • b) 7 • c) 12

3. Ile stągwi kamiennych było 
na weselu w Kanie Galilejskiej?
a) 3 • b) 6 • c) 9

4. Ile przykazań dał Pan Bóg 
Mojżeszowi?
a) 5 • b) 10 • c) 12

5. Jak nazywa się góra, na której 
Pan Jezus się przemienił?
a) Śnieżka • b) Golgota • c) Tabor

6. Jak miał na imię prorok, 
którego połknęła wielka ryba?
a) Jonasz • b) Izajasz • c) Malachiasz

7. Jakie zwierzę w Biblii 
przedstawia szatana?
a) jaszczurka • b) krokodyl • c) wąż

8. Jak miał na imię pierwszy syn 
Adama i Ewy?
a) Kain • b) Lamek • c) Jabal

9. Co jest znakiem przymierza, 
czyli przyjaźni człowieka z Bogiem?
a) tęcza • b) wschód słońca • c) deszcz

10. Którego dnia Pan Jezus 
zmartwychwstał?
a) 2 • b) 4 • c) 3

Zaznacz właściwe odpowiedzi.
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– Mamusiu, czy możesz 
opowiedzieć mi 
o życiu jednego 
z Apostołów?
– Oczywiście. 
A kogo chciałbyś 
poznać?
– Może historię życia 
pierwszego papieża, 
świętego Piotra. 
– W takim razie 
spróbuj 
wyobrazić sobie 
małe rybackie 
miasteczko z czasów 
Pana Jezusa 
i posłuchaj. 

– Szymonie, znalazłem Mesjasza!
– Co ty mówisz, Andrzeju, jakiego Mesjasza?
– Chrystusa, o którym Jan Chrzciciel powiedział, 
że jest Barankiem Bożym. 
– Ale co to znaczy? Nic nie rozumiem.
– W takim razie chodź ze mną.

– Widzę, Andrzeju, 
że przyprowadziłeś 

swojego brata.
– Tak, Panie.

– Ty jesteś Szymon, syn Jana.
– Zgadza się.

– Ty będziesz nazywał się 
Kefas, to znaczy Piotr.

– Dlaczego 
zmieniłeś 

moje imię?
– Ponieważ chcę, 

byś rozpoczął 
nowe życie.

– Co to znaczy?
– Chcę, byś 

podjął się 
nowych zadań 

i rozpoczął 
budowanie 

nowej przyszłości, 
stając się 

jednym 
z Apostołów. 

– Andrzeju, Janie i ty, Jakubie, przygotujcie sieci – wypływamy.
– Masz rację, Szymonie, czas na połów. W domach brakuje już ryb.

– Mam nadzieję, że tym razem złowimy jeszcze więcej.
– A ja jestem nawet pewny, że to będzie superwyprawa.

kolory świętych pierwszy papież

– Ojcze, idziemy z Andrzejem łowić ryby.
– Dobrze, Szymonie, ja w tym czasie naprawię sieci po wczorajszym połowie.
– Ścigamy się, kto pierwszy do łodzi przy jeziorze?
– Tobie jak zwykle żarty w głowie, ale zgoda: raz, dwa, trzy – start! 

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 ! 



Nie znamy 
daty narodzin 
św. Piotra, 
ale wiemy, 
że przyszedł na świat 
w miejscowości Betsaida, 
nad jeziorem Genezaret. 
Z zawodu był rybakiem. 
Zginął śmiercią 
męczeńską ok. 64 r. 
w Rzymie. 
W ikonografii 
przedstawiany jest 
najczęściej jako 
mężczyzna z parą 
złotych kluczy w dłoni, 
z książką, laską 
lub mieczem. 
Jest patronem m.in. 
papieży, piekarzy, 
żniwiarzy, szklarzy, 
stolarzy, szewców, 
zegarmistrzów, 
ślusarzy, kowali, 
murarzy, 
budowniczych mostów, 
kamieniarzy, rybaków, 
żeglarzy, 
a także 
rozbitków 
morskich. 
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– Czemu jesteście 
tacy smutni?   
– Całą noc 
pracowaliśmy 
i nic 
nie złowiliśmy.  
– Wypłyńcie 
na głębię 
i zarzućcie sieci 
na połów!
– Ale już łowiliśmy 
i nic! 
– Zaufajcie Mi.
– Dobrze, 
posłuchamy Cię 
i zarzucimy sieci 
jeszcze raz.  

– Jezusie, Mistrzu, mój Panie, nasze sieci są pełne ryb! 
Nawet nie wiem, jak Ci za to podziękować. 
– Bardzo się cieszę, Piotrze, tak dużym połowem 
i chcę, byś od dziś „łowił ludzi”.
– Chcesz, abym „łowił ludzi”. Co to oznacza?
– Bądź przy Mnie, a sam się dowiesz.

– Posłuchaj mnie, Piotrze. Przyjdzie taki czas, 
kiedy będę musiał dużo wycierpieć. Zostanę 
zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanę.
– Ale co ja ma robić?
– Chcę, byś Mnie zastąpił 
i razem z Apostołami 
przekazywał moją 
naukę ludziom 
na całym świecie.
– Nie wiem tylko, 
czy dam sobie radę...
– Jeśli tylko Mi zaufasz, 
na pewno sobie 
poradzisz 
i dobro zwycięży.

– Piotrze, tobie Jezus powierzył zadanie kierowania wspólnotą Kościoła.
– Tak, ale każdy z nas został powołany do tego, by głosić Dobrą Nowinę, 
że Bóg jest miłością. Umocnieni nauczaniem Jezusa możemy dawać 
świadectwo naszej wiary, nadziei i miłości.  

– Pomóżcie nam!
– Co się stało?!

– Nasze sieci mają 
tak dużo ryb, 
że sami sobie 

nie poradzimy. 
– Czekajcie, 

już do was 
płyniemy!

tekst: Małgorzata Dudzińska · ilustracje: grażyna Kołek

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 ! 

– Zbliżcie się do Mnie. 
Chciałem was 
zapytać, 
za kogo uważają 
Mnie ludzie?
– Jedni za Jana 
Chrzciciela, 
inni za Eliasza.
– Albo za jednego 
z dawnych proroków, 
który zmartwychwstał.
– A ty, Piotrze,
co sądzisz?
– Jesteś Mesjaszem Bożym. 
– Tak, masz rację.
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opowiedz mi Biblię

B    iblia, księga o Bogu i lu-
dziach Bożych, opowiada 
także o dzieciach. Niektóre 

z nich rodzą się jakoś nadzwy-
czajnie – tak jak Izaak, Samson, 
Jan Chrzciciel, a także Samuel, 
o którym wam opowiem.

        Oj, smutno jest takiej pani, któ-
ra bardzo chce być mamą, a nie 
może. Patrzy na inne mamy, 
jak się bawią ze swoimi dziećmi, 
jak im śpiewają, opowiadają coś, 
przytulają je, a ona – może tylko 
o dziecku marzyć. 

Taka smutna była Anna. Miała 
dobrego męża, piękny dom, ale 
na dziecko wciąż czekała i czeka-
ła, aż się inna pani z niej naśmie-
wała. I to było wielkie zmartwie-
nie Anny. Kiedyś, gdy była sama 
w świątyni, zaczęła najcichszym 
szeptem prosić Boga o  synka. 

”urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, 
ponieważ [powiedziała]: uprosiłam go u pana”. 
(pierwsza Księga Samuela 1, 20)

ANNA i SAMueL, czYLI Bóg wYSłucHAł
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NA KAżDY DzIeń

W księgarniach można spotkać 
wiele wydań Biblii dla dzieci 
i młodzieży. Przedstawiamy wam 
piękne, klasyczne wydanie Biblii 
dla nieco starszych dzieci. 
Czytając Biblię odkrywamy bogactwo 
Słowa Bożego, a z czasem uczymy się 
z niej odczytywać plany, 
jakie Pan Bóg ma wobec nas.
W poniższym wydaniu Księgi Nowego 
i Starego Testamentu zostały podzielone 
na 365 historii, dokładnie tyle, 
ile jest dni w roku. Wszystko po to, 
by moc Słowa Bożego towarzyszyła 
młodym chrześcijanom 
przez cały rok, każdego dnia!
Stworzenie świata, Arka Noego, 
Abraham i prorocy Starego Testamen-
tu, Maryja, święty Józef, wreszcie Jezus 
Chrystus, Emmanuel – Bóg z nami (…) 
To do spotkania z Nimi i przyjaźni 
z Bogiem zaprasza nas Pismo Święte. 
Słowo Boże to dobra nowina 
dla każdego z nas, dlatego warto 
rozważać je każdego dnia.  
 bw

wydawnictwo jedność
tel. 41 349 50 50
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tekst: Brat Tadeusz ruciński
ilustracja: Katarzyna Nita-Basa

ANNA i SAMueL, czYLI Bóg wYSłucHAł

Przyrzekła od razu, że potem odda 
go Bogu do świątyni, ale chciała-
by trochę się nim nacieszyć jako 
mama. I  Bóg ją wysłuchał, choć 
kapłan Heli bardzo dziwił się, pa-
trząc na nią szepczącą. Dlatego, 
gdy urodził się jej chłopiec, dała 
mu imię Samuel, czyli „Bóg wy-
słuchał”. Anna sama go karmiła, 
sama go zabawiała, uczyła, trosz-
czyła się o  niego, a  Samuel rósł 
i mądrzał. 

Jak trudno było Annie potem od-
dać synka Bogu, tak jak obiecała. 
Wreszcie wzięła go i  zaprowadzi-

ła do świątyni, do kapłana Helego 
i  powiedziała, że chłopiec należy 
do Pana Boga, bo On jej go dał, 
więc ona teraz oddaje go Bogu – 
w  najlepsze ręce. Annę bolało 
serce, bolało też serce Samuela, 
ale uspokoiło się, gdy Anna za-
śpiewała dziękując Bogu za syn-
ka i  wychwalając Boga za to, że 
obdarowuje biednych, a  mamom 
daje dzieci. W oczach miała łzy, ale 
w sercu czuła radość, bo wiedzia-
ła, komu swoje dziecko oddała.

I nawet nie wiedziała, jak wielki 
to będzie kiedyś mąż Boży.

Poproście rodziców, żeby opowiedzieli  
wam bardzo ciekawą historię o tym,  
jak Pan Bóg rozmawiał z Samuelem.  

Znajdziecie ją oczywiście w Piśmie Świętym 
(Pierwsza Księga Samuela, rozdział 3.).
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o TYM, jAK BABcIA 
BożeNKA urATowAłA 
DzIeń MAMY I TATY

24

po tęczy do Boga

A miało być tak miło! Kosz piknikowy, koce, 
wędki, okulary od słońca, dmuchany ma-
terac i piłka – wszystko leżało idealnie 

spakowane w przedpokoju! Nawet suczka Dudu 
siedziała grzecznie obok zamkniętej, turystycz-
nej lodówki, udając, że nie czuje zapachu kieł-
basek przygotowanych na ognisko. A tu deszcz! 
Deszcz? Raczej ulewa! Potop po prostu. 
Co prawda wczoraj dziadek Mikołaj przebąkiwał, 
że łamie go w kościach, jak to czasem bywało 
przed deszczami, ale nikt nie chciał słuchać 
ostrzeżeń dziadka. W radiowej prognozie pogody 
na weekend miły głos pana spikera nie pisnął 
nawet słówka o ulewach. Wczoraj niebo do same-
go wieczoru było złociste i pogodne, mama przy-
niosła z ogrodu pachnące wiatrem pranie, a tata 
z Marcinem ślicznie umyli samochód, żeby udała 
im się dzisiaj ta od miesiąca zaplanowana wy-
cieczka, którą chcieli zorganizować sobie z okazji 
dnia Mamy i Taty! 
Agatka przycisnęła zmarszczony nosek do zim-

nej, pociętej strużkami deszczu szyby i mia-
ła ochotę głośno się rozpłakać.
– Agatko? 

Ach! To babcia Bożenka! Trzeba szybciutko obe-
trzeć oczy, żeby nie pokazać pierwszych słonych 
kropelek, co właśnie jakoś dziwnie przedostały 
się na policzek Agatki przez okienne szkiełko. 
– Martwisz się? – babcia była jednak czujna i zro-
zumiała wszystko w lot. No tak! Kogo jak kogo, 
ale babci Bożenki nie da się zmylić słodkimi min-
kami. Na kilometr wyczuje, kiedy jej wnuczęta są 
smutne, albo coś poważnego im dolega.
– Yhym... – odpowiedział Agatka i czym prędzej 
schowała nosek w rękaw babcinego sweterka. – 
Myślisz, babciu, że zaraz przestanie padać i wte-
dy pojedziemy? 
– Szczerze? – babcia delikatnie pogłaskała 
grzywkę Agatki. – Chyba będziecie musieli prze-
łożyć swoją wyprawę na jutro. A może nawet na 
przyszły tydzień? 
– Ale babciu! – Agatce zebrało się chyba napraw-
dę na wielkie użalanie. – Mieliśmy pojechać 
zaraz po dniu mamy, ale wtedy zachorował Miko-
łaj! Potem tata dłużej zostawał w pracy, bo się 
zdarzyła jakaś... kawiarnia! 
– Awaria.
– No właśnie, awaria. A tydzień temu przyjechała 
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ciocia Ela w gości 
z malutkim To-
meczkiem...
– No chyba nie żałujesz, 
że widziałaś się z ciocią 
Elą i Tomeczkiem?! 
– Nie, nie! Tego nie żałuję! – po-
prawiła szybko Agatka. – Ale dlacze-
go dzisiaj tak pada? Akurat na wyprawę taty 
i mamy?! 
– Nie wiem... Może Pan Bóg zauważył, że czas 
najwyższy podlać roślinki czerwcowym desz-
czykiem, bo jak właśnie dziś nie dostaną pić, to 
zupełnie opadną z sił zaraz na początku lata? 
– Ale w takim deszczu to chyba nasz dzień mamy 
i taty w ogóle się nie liczy?! 
– Nie liczy? Dzień mamy i taty? – babcia Bo-
żenka zdziwiła się tak bardzo, że jej okulary 
prawie spadły z nosa. – Dopóki są dzieci, które 
kochają swoich rodziców, i dopóki są rodzice, 
którzy kochają swoje dzieci, zawsze będzie się 
liczył dzień mamy i taty! Żaden deszcz w tym 
nie przeszkodzi.
Agatka zamyśliła się na chwilę. Nie była jednak 

do końca przekonana, czy świętowanie bez pik-
niku może być tak samo przyjemne jak wyciecz-
ka z rodzicami za miasto. Mądra babcia Bożenka 
znalazła jednak rozwiązanie tej trudnej sytuacji:
– A gdybyśmy tak urządzili sobie rodzinny pik-
nik na tarasie pod dachem? Dobierzemy się do 
turystycznej lodówki, gdzie schowałam twój ulu-
biony serniczek, upieczemy wszystkie kiełbaski 
w piekarniku, to chyba nie byłoby takie kiepskie 
wyjście, co Agatko?
– Pieczone kiełbaski i serniczek? – oblizała się 
dziewczynka. – Oh, babciu! Jak to dobrze,  
że znalazłaś sposób, żeby uratować  
ten mokry dzień mamy i taty!    

ilustracja: Marzena zacharewicz
tekst: Małgorzata Nawrocka
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tęczowy  cooking
 

potrzebne wam będą: 

ciasto
• 200 g mąki żytniej 

pełnoziarnistej 

(owsianej lub orkiszowej) 

• 100 g zimnego masła

• żółtko 
• sól
farsZ
• 4 jajka
• 100 ml śmietany 18% 

• przyprawy: pieprz,

  gałka muszkatołowa 

• ząbek czosnku 

• 300 g szpinaku 

• cebula
• 2 łyżki masła klarowanego 

• 2 jajka ugotowane na twardo

Smacznego! 
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Sposób przygotowania: 
1. Mąkę przesiej do miski, dodaj sól, starte na tarce 
o dużych oczkach masło i żółtko. 2. Składniki wy-
mieszaj, by lekko się połączyły. 3. Następnie roze-
trzyj masło z pozostałymi składnikami palcami  
na kruszonkę. 4. Dodaj 2 łyżki zimnej wody, zagnieć 
ciasto, starając się robić to dość szybko, by ciasto 
nie ociepliło się od dłoni. 5. Owiń je folią spożywczą 
i odłóż do lodówki na pół godziny do schłodzenia. 
Dzięki temu ciasto podczas pieczenia nie odkształci 
się, będzie kruche i delikatne. 6. Następnie rozwał-
kuj i wyłóż nim nasmarowaną wcześniej masłem 

formę do tarty. Nakłuj widelcem.  

7. Cebulę pokrój w plasterki, zeszklij na maśle klaro-
wanym. 8. Dodaj szpinak, posiekany czosnek, 
smaż 3 minuty. 9. Zdejmij z ognia i dodaj przyprawy. 
10. Wyłóż na ciasto, zalej jajkami rozbitymi 
ze śmietaną. 11. Na wierzchu ułóż jajka pokrojone 
w plastry. 12. Wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 210oC. 13. Po 5 minutach pieczenia zmniejsz 
temperaturę do 190oC i piecz około 40 minut, 
aż wierzch się przyrumieni. 14. Tartę można  
pokroić i zabrać na wspólny rodzinny piknik lub 
zjeść na obiad z dodatkiem świeżych pomidorów.
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roDzIce
Maria Montessori zachęcała, 
aby nie wyręczać dzieci, tylko pomóc im, 
by zrobiły to czy tamto samodzielnie. 
Choć zmieniły się czasy, 
to jej rada jest wciąż aktualna, 
docenia potencjał dzieci 
i daje im poczucie sprawczości.

DzIecI 
Czy wiesz, gdzie w twoim domu mieszkają talerze 
i sztućce? Możesz zrobić rodzicom niespodziankę 
i własnoręcznie przygotować nakrycie niedzielnego
śniadania. Pamiętaj, że nóż i widelec to strażnicy talerza. 
Nóż najlepiej czuje się po jego prawej stronie, 
a widelec po lewej. Małą łyżeczkę do herbaty umieść 
nad talerzem blisko kubka lub filiżanki. 
Na pewno będzie cudownie. 27

Czy wiesz, że jesteś naprawdę wyjątkowy? Nie ma na 
świecie nikogo, kto jest dokładnie taki sam jak ty.  
Jej, nawprawdę cudownie! Życie każdego człowieka 

jest wielkim darem od Pana Boga. Mądrzy ludzie mówią, 
że wielką sztuką jest dobrze i pięknie żyć. Dlatego właśnie 
uczymy się savoir-vivre'u. Jak pamiętacie, nazywamy go 
sztuką życia, dobrym wychowaniem... czy brzmiącym tro-
chę humorystycznie, bon tonem! Tak, tak, troska o swoje 
życie i o życie innych to prawdziwa sztuka. Nie trzeba na-
wet rozmawiać w tym samym języku, aby uśmiechnąć się 
na powitanie, ustąpić starszej pani miejsca w  tramwaju 
czy przepuścić koleżankę w kolejce do szkolnej stołówki.
Oho? Czy to aby nie przesada? Przerwa jest taka sama dla 
wszystkich, a  przepuszczanie dziewczyn może skończyć 
się spóźnieniem na kolejną lekcję. To faktycznie problem 
dla prawdziwego gentelmena. Warto wspólnie z  kla-
są i  nauczycielami poszukać dobrego rozwiązania. Przy 
okazji możecie stać się prekursorami nowych trendów, na 
wzór wielkich odkrywców czy wynalazców.
Reguły savoir-vivre'u naprawdę pomagają nam żyć. Jeśli 
to zrozumiemy, nie będą ani dziwne, ani archaiczne, czy-
li przestarzałe. Wasi rodzice na pewno pamiętają pierw-
sze komputery. Były one tak duże, że zajmowały niemal 
pół pokoju. Dziś używamy cieniutkich laptopów, które 
bez trudu mieszczą się w niewielkiej aktówce. Może sły-

szeliście, że kiedyś, jeszcze przed wojną, to dopiero była 
kindersztuba. Fakt, wtedy kultura osobista była doce-
niana przez ludzi. Uczono jej w  domach, w  szkole, na 
studiach. Nikomu do głowy nie przyszło, aby chwalić się 
niegrzecznością. W naszych czasach bon ton też jest po-
trzebny, tak jak komputery. 
Pamiętajcie, że można powiedzieć: dzień dobry, proszę 
i dziękuję nie dlatego, że ktoś każe tak robić, ale dlate-
go, że w  ten sposób każdy z nas może sprawić radość. 
A  może ktoś się uśmiechnie, humor mu się poprawi, 
nawet jak dziś „wstał lewą nogą” (np. nie wyspał się 
i z tego powodu jest niemiły). Kto wie, może dzięki two-
jej grzeczności ktoś odkryje, że życie jest cudowne. Tego 
życzę nam wszystkim .
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kolory malucha

28

Dopasuj owoc do jego cienia.

pomóż pszczółce dolecieć do słoika z miodem. znajdź 5 szczegółów
różniących te dwa obrazki.
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kolory starszaka

znajdź 12 szczegółów różniących te dwa obrazki.

policz, ile na obrazku jest poszczególnych 
figur i wyniki wpisz we właściwe pola.

podążając za strzałkami, wskaż piłkarzowi 
trasę do bramki.

Która kostka domina będzie następna?
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write in the words
Rozwiąż krzyżówkę. Litery z zaznaczonych pól 
utworzą hasło. Na poprawne odpowiedzi 
czekamy do 10 czerwca. Wśród ich autorów 
rozlosujemy nagrody książkowe. 

1. Imię pierwszej kobiety w Biblii.
2. Pospolita nazwa nabożeństwa ku czci Maryi.
3. W Biblii często składany Bogu w ofierze.
4. Element wypoczynku na świeżym powietrzu.
5. Miejsce modlitwy Żydów.
6. Podzielony jest na Stary i Nowy.
7. To imię biblijne oznacza: ,,Bóg wysłuchał”.
8. Został pierwszym papieżem.
9. Boży posłaniec.
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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 Naczelny „Niedzieli”: ks. dr Jarosław Grabowski 
Redaktor prowadząca „Mojego Pisma Tęcza”: Karolina Mysłek
Redakcja „Mojego Pisma Tęcza”: Beata Włoga 
Skład i łamanie: 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

w przyjaźni z Bogiem

Konkursy 
rozstrzygnięte! 
W konkursie plastycznym 
„Mój święty patron” 
zwyciężyli: Lidia Chmielewska, 
Bartłomiej Szwast.
Nagrodę za komiks otrzymuje 
Weronika Cymer.
Hasło krzyżówki brzmi: 
„Wdzięczność”, nagrodę otrzymuje 
Natalia Wawrzyniec 
z Regensdorf w Szwajcarii.
Serdecznie gratulujemy! 
Nagrody wyślemy pocztą.

Match 
the rhymes

Answers:
heart – smart 
(serce – mądry)
mummy – tummy 
(mama – brzuszek)
flower – power 
(kwiatek – siła)
May – stay 
(maj – zostań/zostać)

„Święta Lidia”– 
Lidia Chmielewska, lat 9
(Powiatowy Zespół Szkół 
i Placówek Specjalnych w Legionowie)

„Święty Bartłomiej”–
portret z kościoła 
pod jego wezwaniem 
w Dębowcu
Bartłomiej Szwast, lat 7

Weronika Cymer, lat 9

prenumerata 
bez kosztów 

przesyłki!  

heart   power

mummy stay

flower smart

May tummy

Answers:
sun – słońce, puddle – kałuża, 
frog – żaba, snail – ślimak, 
rainbow – tęcza, grass – trawa,
stork – bocian, kite – latawiec, 
mum – mama, tree – drzewo
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tęczowy humor

Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?

- z tą dziurą w rajstopach?

- Nie... z tą jolą z drugiego piętra. 

Bartek ucząc się znaku krzyża, ciągle się mylił. 

w końcu zmęczony powtarzaniem oświadczył:

- przepraszam cię, Boże, ale nie umiem się 

z Tobą pożegnać. 

 Do Nowaków przyjechała w odwiedziny babcia:

   - wnusiu, dobrze się chowasz? - pyta.

   - Staram się - wzdycha pawełek. Ale mama 

   i tak zawsze mnie znajdzie i wykąpie... 

- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka?

- widziałyśmy, ale było dziurawe i wyrzuciłyśmy. 

zoSTAń DeTeKTYweM
temat następnego numeru: 
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