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Drogie Dzieci,

ciekaw jestem, jak sobie radzicie z wielkopostnymi postanowieniami.
Mam dla Was propozycję! Postarajcie się w tym przedświątecznym czasie, a może szczególnie w Wielkim Tygodniu, obejrzeć jakiś film religijny.
Takie filmy pojawiają się czasem w telewizji, można je znaleźć w internecie, no i oczywiście są dostępne na płytach DVD. Może zaprosicie
na taki religijny seans siostrę, brata, koleżankę lub kolegę – to też będzie
dobry uczynek.

ko ł a s ł o ń c a
Słowa: Beata Mencel, melodia: Joachim Mencel

ek.pl

Niech o tym przypomina Wam podkładka pod kubek. Obejrzyjcie
ją dokładnie, bo może znajdziecie na niej niespodziankę.
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ŚWIĘTY MIESIĄCA

„Mój Panie i mój Boże, zabierz ode mnie
wszystko, co oddala mnie od Ciebie”.

s. 14-15

KSIĘGA SZYFRÓW

ALFABET BRAILLE

'A

Wesołe słoneczko dało Ci w nos pstryczka,
Zrobiło dziś z Ciebie małego promyczka.
Na buzi masz uśmiech od ucha do ucha,
Zmieniłeś się z beksy w dzielnego malucha.

Kto zły jest i smutny, niech czeka do końca,
Będziemy się dalej kręcić wokół słońca.
Niech ładnie zaśpiewa i pociągnie smyczkiem,
To szybko zostanie wesołym promyczkiem.

Ref.:

Zostałeś promyczkiem, to nie byle gratka.
Uśmiechasz się zaraz do babci i dziadka,
Dasz mamie całusa, tacie podasz kapcie,
Ucieszą się chmurki, słonko Cię pogłaszcze.

Dookoła słońca
Kręcą się dzieciaki,
Kto dostanie pstryczka,
Zmieni się w promyczka.
Fiku-miku, fiku-miku,
Raz, dwa, trzy!

Święty Mikołaj z Flue
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Na YouTube możecie posłuchać tej piosenki i obejrzeć teledysk.
Wystarczy wpisać tytuł: Dookoła słońca.

Narysowała Magdalena Politańska
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ADORACJA

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła
Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi,
imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł
do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna
łaski, Pan z Tobą”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się,
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki
i będzie nazwany Najwyższym, a Pan Bóg

da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie
panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła:
„Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto
również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła
w swej starości syna i jest już w szóstym
miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja, służebnica
Pańska, niech Mi się stanie według twego
słowa!”. Wtedy odszedł od Niej anioł.
(Łk 1,26-38)
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Teksty Marta Gródek-Piotrowska, ilustracje Jadwiga Żelazny
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100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Może niewielu z Was wie, że Lwów, leżący obecnie
na Ukrainie, przez wiele wieków był jednym z większych
i ważniejszych miast polskich i wywierał duży wpływ
na rozwój całego kraju.

Niestety, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polacy musieli walczyć o wolność Lwowa z powstałym w tym
czasie państwem ukraińskim. Najbardziej zacięte walki
przypadły na listopad. Na początku miasta dzielnie bronili
jedynie mieszkańcy, w tym kobiety i dzieci, które nazwano
„Orlętami Lwowskimi”. Do pełnego zwycięstwa doszło pod
koniec listopada, kiedy do miasta dotarła armia polska.
Po raz drugi wielkim bohaterstwem wykazali się mieszkańcy Lwowa w sierpniu 1920 roku, kiedy to udało się im powstrzymać najazd bolszewików, czyli armii rosyjskiej.

Do nierównej walki ze słynnym oddziałem konnym Budionnego stanęło zaledwie 380 Polaków, dowodzonych przez
Bolesława Zajączkowskiego, z których prawie wszyscy ponieśli śmierć. Tę bitwę nazwano „polskimi Termopilami”.

I wojna   ś wiatowa

Cmentarz obrońców Lwowa, potocznie nazywany Cmentarzem Orląt Lwowskich, to drugi obok cmentarza na Monte Cassino największy cmentarz polski znajdujący się poza
granicami naszej ojczyzny. We Lwowie pochowano na nim
bohaterskich obrońców miasta. W tych walkach uczestniczyli bardzo młodzi ludzie, często niemający nawet 16 lat.
Cmentarz Orląt jest częścią Cmentarza Łyczakowskiego,
na którym spoczywa wielu znamienitych Polaków.

Doceniając wielkie bohaterstwo mieszkańców Lwowa,
Marszałek Józef Piłsudski uhonorował miasto Lwów Krzyżem Virtuti Militari – najwyższym polskim odznaczeniem
wojskowym.

Tekst Milenia Małecka-Rogal, ilustracje Sylwia Hyży
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LEGENDY O ŚWIĘTYCH

O świętym kowalu
– Zostaw to, bo zepsujesz! – krzyknął Grześ do Zosi.
– Pozwól mi spróbować – prosiła siostra.
– Powiedziałem: zostaw, bo pomieszasz mi elementy – powtórzył Grześ.
– Nie. Ja też chcę składać ten statek! – krzyknęła Zosia, aż ciocia Monika usłyszała ich kłótnię.
– Co się dzieje? – spytała, wchodząc do pokoju.
– Grzesiek nie pozwala mi składać model statku, który dostaliśmy od ciebie – żaliła się dziewczynka.
– Bo ona nic nie umie, tylko popsuje – tłumaczył się chłopiec przed ciocią, która dziś się nimi
opiekowała, gdyż rodzice wyjechali do znajomych.
– Grzegorz, pozwól jej spróbować – nalegała ciocia.
– Nie. Ja to zrobię lepiej, nawet najlepiej! – krzyknął Grześ i odsunął elementy budowli sprzed
nosa Zosi.
– Oj, nieładnie! Jesteś zarozumiały, Grzesiu, tak nie można. Był pewien człowiek, obecnie święty,
który uważał, że tylko on umie wszystko robić najlepiej – powiedziała ciocia.
– Tak?? – zaciekawiła się dziewczynka. – Opowiedz nam o nim, ciociu.
– No dobrze, to słuchajcie. Ty, Grzesiu, też, i to uważnie – poleciła ciocia i zaczęła opowieść.
***
rzed wieloma laty we Francji żył człowiek o imieniu Eligiusz, który miał
własną kuźnię i uważał się za mistrza nad mistrzami w swojej dziedzinie.
Był dobry dla ludzi, oddany pracy, nigdy nikogo nie skrzywdził, ale twierdził, że jest najmądrzejszy i że nikt nie umie wykonać prac kowalskich tak
dobrze jak on. Ta pycha Eligiusza bardzo martwiła Pana Boga, dlatego
postanowił dać mu nauczkę. Wysłał na ziemię Jezusa, który przebrany
za zwykłego człowieka miał nająć się do pracy w kuźni. Jednak przy
pierwszym spotkaniu nie zwrócił się do mistrza odpowiednio i nie
otrzymał zajęcia. Gdy Jezus szedł drogą, spotkał mężczyznę, któremu opowiedział o sytuacji. Ten doradził mu, żeby zwrócił się
do Eligiusza słowami „mistrzu nad mistrzami”. Tak też zrobił
i rzeczywiście został przyjęty. Jednak nim Eligiusz pozwolił
Jezusowi pracować, najpierw się chwalił, że umie najlepiej
kuć podkowy. Pewnego dnia do miasteczka przyjechał rycerz
na koniu i poprosił o podkucie konia. Eligiusz stwierdził,
że zrobi to najlepiej, ale Jezus powiedział, że w miejscu, skąd
on pochodzi, podkowę kuje się szybko i tylko raz rozżarza
się ją w ogniu. Eligiusz nazwał go chłystkiem i kazał mu
milczeć. Stwierdził, że to niemożliwe, bo nawet on, najbieglejszy kowal, musi dwa razy włożyć żelazo do ognia. Jezus,
niewiele myśląc, usunął podkowę z nogi konia i wrzucił
do ognia. Następnie rozżarzoną do czerwoności wykuł
szybko i porządnie, a potem gotową pokazał Eligiuszowi.
Mistrz chciał zrobić dokładnie tak samo, ale mu się nie
udało. Próbował kilka razy. Nagle uświadomił sobie,
że to nie jest możliwe do wykonania przez człowieka.

Że tamta podkowa nie była wykuwana ludzką ręką. Wtedy skruszony zrozumiał, że to jest znak od Boga,
i prędko wybiegł na zewnątrz, aby oddać pokłon swojemu młodemu pracownikowi, ale jego już nie było.
Zdjął więc swój kowalski fartuch i ruszył w świat głosić, jak to Pan Jezus gościł w jego kuźni.
***
– Widzisz, Grzesiu? Nie wolno być takim pysznym, jak ty – powiedziała Zosia. – Panu Bogu nie podoba
się, jak ktoś uważa się za najmądrzejszego.
– Masz rację, Zosiu. – Ciocia pogłaskała dziewczynkę po głowie. – Trzeba pracować nad swoją
zarozumiałością.
– Pomyślę nad tym – pokiwał głową Grześ – ale na razie statek możesz składać tylko ze mną. Sama
możesz pomylić elementy i nic z tego nie wyjdzie.
– To już jest jakiś postęp w zachowaniu – uśmiechnęła się ciocia Monika.

P

Tekst Sylwia Biernat-Krawczyk, ilustracje Renata Krześniak
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ZADANIE:

Dopisz brakujące litery do nazw przedstawionych poniżej ziół:

13

erie zimowe minęły w tempie szybko topniejącego śniegu, ale lalki wykonane z drewnianych

łyżek jeszcze na długo zostały w pamięci Wojtka
i Kasi. Córeczka pani Ludmiły chętnie wsuwała
je do kieszeni wiatrówki, a siódmoklasista Wojtek obmyślał coraz to nowe inscenizacje
z ich udziałem, nawet w trakcie lekcji.
– Wojtusiu – chrząknęła przyrodniczka – czy wiesz, co masz przygotować na poniedziałek?
Chłopiec spąsowiał i spuścił wzrok.
– Będziemy wspólnie wykonywać zielnik, dlatego prosiłam o przyniesienie oraz opisanie
ciekawej rośliny – powtórzyła pani, wypowiadając ostatnie słowo równo z dzwonkiem.
Przyroda nie była mocną stroną Wojtka, ale rezolutny chłopiec wiedział, gdzie szukać
pomocy… „Zielarnia Bonifratrów”!
To tam wędrował z mamą i siostrzyczką, ilekroć źle się czuli lub brakowało
im przypraw. Nad zielarnią królowało czerwone logo z krzyżem
i pękniętym owocem granatu. Mrówka Stefania, uczepiona do kurtki siódmoklasisty, już wkrótce miała
się przekonać, że jest ono symbolem otwarcia
się na drugiego człowieka, udzielania mu
pomocy…

Weź do ręki czerwoną kredkę
i dokładnie pokoloruj
HERB ZAKONU BONIFRATRÓW.
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h syropy, herba
tki czy maści.
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osługę pełnią bo
nifratrzy,
nazywani „brać
mi miłosierdzia”,
których
można spotkać
w szpitalach, do
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h i poradniach
ziołolecznictwa.
Zdarza się, że zi
elarzy zastępują
farmaceuci.

Tekst Sabina Groń, ilustracje Izabela Madeja
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– Jak to dobrze, Jacku, mieć takiego
żar townisia
w drużynie, ale tym razem nie masz racj
i – zaśmiał
się Janek. – Czy ktoś ma inny pomysł?
W harcówce zaległa cisza. Na twarzach
chłopców
pojawiły się grymasy świadczące o intensy
wnym procesie myślowym.
– Jak myślicie, czemu prosiłem was o zamknięcie oczu? – naprowadzał drużynowy.
– Wiem! To pismo dla niewidomych – krzyknął Franek.
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– Doskonale! – pochwalił chłopca Janek. – To alfabet Braille’a, nazwany
tak na pamiątkę Louisa Braille’a, jego wynalazcy. System jest oparty
na zapisie liter poprzez użycie wypukłych punktów, tak by osoby niewidome mogły go odczytać palcami.
– Wow! Niesamowite! – Chłopcy nie kryli zachwytu. – Można to wykorzystać podczas terenowej gry nocnej, gdy jest ciemno, a nikt nie ma
latarki.
– Świetny pomysł! Na pewno tak zrobimy. Tymczasem mam dla was jeszcze
jedną niespodziankę… Na kolejną zbiórkę zaprosiłem chłopców z Dziesiątej Gromady Zuchowej Niewidomych. Może przygotujemy dla nich zadania zapisane alfabetem Braille’a?

ZADANIE

S

Od p.:

Odszyfruj zapisane w alfabecie Braille’a zdanie.

Tekst Michał Pawłowski, ilustracje Izabela Madeja

posługiwanie się
– Na trzech ostatnich zbiórkach ćwiczyliśmy
ście par oczu skuszyfrem Morse’a – zagaił drużynowy, a kilkana
i świeczki natychpionych wokół palącej się na środku harcówk
miast zwróciło się w jego kierunku.
je – druh Janek uśmiechnął się
– Większość z was świetnie się nim już posługu
, a właściwie alfabet.
z zadowoleniem – więc dziś czas na nowy kod
dych gardeł. Entu– Hurra! – okrzyk mimowolnie wyrwał się z mło
owego.
zjazm zuchów niezmiennie zaskakiwał drużyn
ki zapisane
– Zamknijcie oczy, a ja rozdam wam kart
ać. Spróza pomocą systemu, który będziemy poznaw
ym
bujcie przeczytać, co tam jest napisane, ale w żadn
wypadku nie otwierajcie oczu.
kąsem –
– Bardzo śmieszne – stwierdził Franek z prze
Niby jak mamy coś odczytać?
ajcie się,
– Na tym polega cała tajemnica. Nie poddaw
zanim nie spróbujecie – zachęcił druh.
kartkami.
Młode postacie w skupieniu pochyliły się nad
ąchać zapisaną
Niektórzy zbliżali papier do nosa, próbując wyw
po nich palcami.
na nich treść, inni z namaszczeniem przesuwali
ypka – zawołał podekscyto– Druhu, tu są jakieś wybrzuszenia, jakby wys
wany Marek.
we – zaśmiał się rudy chłopiec z zawadiacką czu– To pewnie pismo chrostkowe albo pryszczo
radości całej gromady.
pryną i piegami na nosie, co wywołało wybuch

zęby i zębiska

3

Trzonowe

siekacz

kieł

Przedtrzonowe

przed- trzonowiec
-trzonowiec

miażdżą

Kły

ząbkowaniem.
Rozpoczyna się on
około 6 miesiąca życia
niemowlęcia.

Na początku wyrastają nam zęby mleczne,
które od około 6 urodzin zastępowane
są systematycznie zębami stałymi. Zęby
stałe czekają pod zębami mlecznymi
na odpowiedni moment do wyjścia.

budowa zęba
szkliwo

KORONA

Aby zęby wyrosły zdrowe i mocne,
potrzebują dużo wapnia.

4

* Ten proces nazywamy

chwytają
i odrywają

zębina
miazga

szyjka

kanał

wapń

A

Zęby tworzą się zaraz na początku naszego
życia, kiedy przebywamy jeszcze w brzuchu
mamy, i czekają schowane w dziąsłach
na odpowiedni moment, aby wyjść z ukrycia*.

to

Siekacze

odgryzają
(Uwaga! Są najostrzejsze!

e
…
w
a
k
e
ci

Gdyby na naszej skórze
narysować kwadrat
o boku 1 cm, to w środku
byłyby:

KORZEŃ

2

Zęby różnią się między sobą,
ponieważ pełnią różne funkcje.

żują i mielą

Jak to się dzieje, że nagle z niczego wyrastają nam
zęby? A może zęby mleczne powstają z mleka?

1

17

20

Człowiek ma
zębów mlecznych
zęby stałe.
oraz

32
Czarne dziury…

Czarne dziury w naszej buzi to nie kosmos!
To niestety kolonie bakterii, które zjadają nasz
ząbek. A zjadają go tym chętniej, im więcej
my zjadamy cukru!

Próchnica jest chorobą zakaźną! Można się nią
zarazić poprzez przechowywanie szczoteczek
do zębów w jednym kubeczku.
Ryby mają MECHANORECEPTORY
ułożone w linię po obu bokach ciała.

Szkliwo to najtwardsza tkanka w naszym
organizmie, porównywalna w twardości
do skały granitowej.

Tekst Katarzyna Pawłowska, ilustracje Łukasz Zabdyr
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MARCH/MARZEC

ZAGRAJ z rodzeństwem, rodzicami lub przyjaciółmi!

Użyj figurek lub pionków, by pospacerować po mapie miasta. Poprowadź drugiego zawodnika, mówiąc: turn left (skręć lewo), turn
right (skręć w prawo). Nazywaj miejsca, które odwiedzasz: there is a … (church), there are … (trees). Zamieńcie się rolami.

˛
1.

Dorysuj w wyznaczonych miejscach inne budowle lub miejsca, które można odwiedzić.

7th Commandment/
/siódme przykazanie

CASTLE

You shall not steal./Nie kradnij.

RHYME/WIERSZYK

CHURCH

There are two pens, and there are three hens.
Są dwa ołówki i są trzy kurki.

There is a house and there is a mouse.
Jest jeden domek i jest jedna myszka.

2.

STORY/OPOWIADANIE

Mum! Look
what I found!

Where did
you find it?

SUPERMARKET

PARK

IN THE CLASSROOM

TOWER

POST OFFICE

You need
to give it back.

It`s not yours.

I found a car.

Why?

POLICE STATION

It`s mine!
Thank you.
BRIDGE

Look , I have
a new pencil.

Nice! I want
one…

Where is my new
pencil?

I don`t know.

Oh! My new pencil!
No problem.

Sorry… I took it.

4.

LISTA WYRAZÓW: a tower (wieża), a church (kościół), a hospital (szpital), a school
(szkoła), a park (park), a post office (poczta), a police station (policja), a bridge (most),
a supermarket (supermarket).

USEFUL EXPRESSIONS/SŁOWNICZEK

Look what I foud! – Zobacz co znalazłem/łam!
Where did you find it? – Gdzie znalazłeś/łaś?
In the classroom – w klasie
You need to give it back – powinieneś to oddać
I want one – chcę taki
Where is – gdzie jest
I don`t know – nie wiem
Sorry – przepraszam
I took it – wziąłem/wzięłam go

5.
GAME/GRA

15 SECOND
RULE/15 SEKUND
W CIĄGU 15 SEKUND
WYMIEŃ miejsca, które
można znaleźć
w mieście.

Przygotowała Ewa Łazoryk, narysowała Jadwiga Żelazny

START
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BAKAŁARZ
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BAKAŁARZ 2017/2018

OSTATNI SZLIF
Zakończyliście zmagania z zadaniami do FINAŁU KONKURSU KALIGRAFICZNEGO. Jeśli chcecie jeszcze poćwiczyć przed konkursem, spróbujcie wykonać poniższe
zadania. Potraktujcie je jako ostatni szlif przed finałem.
Tym, którzy znaleźli się na liście finalistów, gratulujemy, a wszystkim którzy z nami
bawili się literkami i doskonalili swoje pismo, dziękujemy i czekamy na Was za rok.

1. Z sylab utwórz wyrazy trzy- i dwusylabowe. Pamiętaj, że ostatnia sylaba wcześniejszego wyrazu jest
pierwszą następnego. Odczytane wyrazy zapisz w liniaturze.

za

Duch Święty
pomaga nam,
byśmy stawali
się misjonarzami
w naszym codziennym życiu.
Robi to, dając
nam jako podarunek wstrzemięźliwość. Pomaga
nam powiedzieć
– STOP! np. grze
komputerowej
czy słodyczom.
W naszym misyjnym sercu
zrobi się wtedy
więcej miejsca
na modlitwę,
post i jałmużnę ofiarowaną
misjom.

ka

me

ra

kie

ta

ma

sa

la

2. Rozwiąż rebus, a hasło zapisz w liniaturze.

O czym
marzysz?
Namaluj lub
opisz swoje
marzenia.
Prace wykonane
dowolną techniką,
wraz ze zdjęciem
autora, prosimy
wysłać na adres
redakcji.
Najciekawsze
prace i teksty
nagrodzimy
i opublikujemy.

ST

T

Ś

O=A

WAN

GA=DZE

3. Z rozsypanki wyrazowej ułóż zdanie i zapisz je w liniaturze.

wiosna

i

zazieleni. Wkrótce

się

świat

nadejdzie

Przygotowała Sylwia Krawczyk

Święty Paweł
w Liście do Koryntian porównuje
życie chrześcijanina do zawodów
sportowych. Aby
wygrać, trzeba
ćwiczyć.Wielki Post
uczy nas, jak ćwiczyćcnotę wstrzemięźliwości. Jest
to jeden z owoców
Ducha Świętego.
Wstrzemięźliwość
to zdolność powiedzenia sobie –
stop! Jeśli w moim
życiu jest czegoś
za dużo, to mogę
się rozchorować.
Gdy za dużo zjem,
to rozboli mnie
brzuch.

baw

BAKAŁARZ
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ROZRYWKA

BAKAŁARZ 2018

FINAŁ KONKURSU odbędzie się w niezwykłym
klimacie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
k/ Krakowa w dniu 19.04.2018 (czwartek).
Uroczyste rozpoczęcie w kościele klasztornym
o godz. 11.00, a zakończenie około godz. 15.30.
Prace konkursowe nadsyłamy do 12.03.2018
na adres:
PROMYCZEK
Plac Kolegiacki 4
33-300 Nowy Sącz
Lista finalistów będzie dostępna na stronie:
www.promyczek.pl/konkursy od 23 marca br.

2. KRZYŻÓWKA OBRAZKOWA
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Adres:
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37
30-398 Kraków
ORGANIZATORZY:

9
8

13

ODP. 2:
Odpowiedź wpisz do kuponu na s. 26.

Rozrywki przygotowała Bogumiła Chmielowska, narysowała Anna Kosowska-Zgrzeblak

FINAŁ KONKURSU
KALIGRAFICZNEGO

Fot. Wikipedia/Kościół św. Piotra i św. Pawła oraz klasztor benedyktynów, widok z zachodu, ul. Benedyktyńska 37, Tyniec, Kraków
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ROZRYWKA

3.

CO TU NIE PASUJE?

Z każdego rzędu wybierz wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

1

A
Weronika

B
Szymon z Cyreny

C
Maryja

D
Jan Chrzciciel

2

modlitwa

post

zakupy

jałmużna

3

przebiśnieg

chryzantema

pierwiosnek

krokus

4

narty

rower

rolki

hulajnoga

5

śniadanie

sztućce

obiad

kolacja

6

fotel

komputer

telewizor

tablet

7

bocian

żuraw

skowronek

niedźwiedź

8

Niedziela Palmowa

Wielkanoc

Dzień Zaduszny

Wielki Piątek

4.

2

3

4

5

6

7

Ola Wojciechowska, Krzywin

Wielka Sobota, która poprzedza najważniejszą uroczystość w roku, czyli Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jest pełnym nadziei oczekiwaniem na Zmartwychwstanie i przygotowaniem do niego. Stąd radosny nastrój tego dnia. Trzeba też wiedzieć, że święta wielkanocne
zastąpiły starotestamentalne święto Paschy, które było zapowiedzią zmartwychwstania Jezusa
i Jego zwycięstwa nad złym duchem, grzechem i śmiercią. Pokarmy święcimy na pamiątkę
uczty paschalnej, którą Izraelici mieli spożyć przed ich uwolnieniem z Egiptu. Tę wieczerzę,
na której spożywano baranka z górskimi ziołami i niekwaszonym chlebem Izraelici powtarzali
co roku. Baranek był symbolem i zapowiedzią ofiary Jezusa na krzyżu. Stąd i u chrześcijan
powstał zwyczaj, by oprócz udziału we mszy świętej wspólnie z rodziną zasiadać do stołu
i dzielić się poświęconymi, tzn. ofiarowanymi na Bożą chwałę, pokarmami. Poświęcone
pokarmy są zapowiedzią nowego świętego życia na ziemi i w niebie, które przez krzyż i Zmartwychwstanie daruje nam Jezus, jeśli tego chcemy. Całe nasze życie, nawet nasze posiłki, ma
być coraz bardziej święte. Święty Paweł pisze: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego
czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”.

8

BOCIAN

ks. Paweł Kochaniewicz

Przeleć z bocianem drogę do gniazda i przy okazji pozbieraj literki z piór.

ODP. 4:
Odpowiedzi wpisz do kuponu na s. 26.
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Jaś podbiega do mamy
i woła:
– Mamo, daj dwa złote
biednemu panu!
– A gdzie jest ten pan?
– Tam, na rogu.
Sprzedaje lody.

a:
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W autobusie mały
chłopiec trąca w nogę
starszego pana.
– Czy pan lubi lizaki?
– Nie.
– To proszę mojego
przez chwilę
potrzymać, bo muszę
zawiązać sznurowadło.

Narysowała Jadwiga Żelazny

ODP. 3: 1

Dlaczego ksiądz polewa w święta wielkanocne nasze koszyczki?

Rozrywki przygotowała Bogumiła Chmielowska, narysowała Anna Kosowska-Zgrzeblak
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11 numerów + dodatki		
55 zł/rok
6 numerów + dodatki		 30 zł/pół roku
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Zamów już dziś!
tel. 18 443 44 00, e-mail: sekretariat@promyczek.pl

Czytając, rozwijasz swoją wrażliwość i wyobraźnię!
ROZWIĄZANIA ROZRYWEK PRZESYŁAJ:

listem na adres redakcji; e-mailem na adres: konkursy@promyczek.pl oraz SMS-em
na numer: 605 060 388. Podaj imię, nazwisko, numer rozrywki i rozwiązanie.
2018
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1. Ewangelia: Byli ryb
sieci (B)
wa: Kolędnicy misyjni
2. Krzyżówka obrazko
3. Bałwanek: B
ie podążają za gwiazdą
4. Choinka: Trzej królow

NA TROPIE GINĄCYCH
ZAWODÓW

MIESIĘCZNIK DLA DZIECI
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K O N K U R S P L A S T YC Z Y
dla uczniów szkół podstawowych

promyczek.pl

www.facebook.com/PromyczekDobra
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Imię i nazwisko
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KONKURS ORGANIZOWANY
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Dowolną techniką , na kartce formatu A-3
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Prace prześlij do końca marca 2018 roku na adres:
PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz.
Więcej informacji na www.promyczek.pl/konkursy.
HONOROWY PATRONAT
PREZESA ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO
JANA GOGOLEWSKIEGO

ORGANIZATORZY:

B E Z P I E C Z E Ń ST W O N A D R O DZ E
To, że mam zaopiekować
się Krzysiem, nie oznacza,
że musimy rezygnować
z jazdy na boisko! Prawda?

Trzymasz się,
Krzysiu?

Oj, nie wiem, czy
to dobry pomysł…

Nie boisz się,
że mały spadnie?

Jasne!

Niedobrze…
Boli cię?
Tak… Chcę
do domu!

Nie dość, że nie byliśmy
na boisku, to jeszcze
czeka nas długa droga
powrotna.

Stary, ciesz się,
że mały nie złamał
nogi!

Rodzice będą
okropnie źli.

W dodatku
zapomniałem wziąć
z domu kaski!

Z A PA M I Ę TA J :

Wyobrażam
sobie…

Tekst Hanna Kowalska-Pamięta, ilustracje Jadwiga Żelazny

Jasne, do domu.
Tylko jak my cię teraz
przewieziemy?

dzieci do 7 roku życia mogą być

przewożone na rowerze tylko przez osoby dorosłe, a rower
musi posiadać specjalne siodełko.

