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Drodzy Czytelnicy, zachęcam Was, aby tegoroczny
maj był dla Was miesiącem wyjątkowym. Pamiętajcie
nie tylko o nabożeństwach majowych – w kościele
czy przy kapliczce, ale także o modlitwie różańcowej.
W ten sposób – jak zapewnia Matka Boża – można wielu
grzeszników nawrócić i uchronić ich od piekła.
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Ktoś cichutko puka
Napisała Beata Kołodziej

Puk-puk!
Ktoś cichutko puka
Wprost do serca mego.
Już wiem,
że to mój Zbawiciel.
Czekam dziś na Niego!

Niech już grzechy moje spłoną
W miłosierdziu Twoim.
Niech Twa miłość, Panie Jezu,
Smutki me ukoi.
Niech tęsknota moja zaraz
W radość się zamieni,
Niech Twa łaska moje serce
Tęczą opromieni!
Kimże jestem, Panie Jezu,
Że do mnie przychodzisz?
Małym, słabym ziarnkiem piasku
Pośród fal powodzi!
Będę cieszyć się i śpiewać
Całe moje życie,
Bo wiem, że mnie bardzo kocha
Jezus, mój Zbawiciel!

Narysowała Renata Krześniak

Już, już –
serce swe otwieram,
By ugościć Ciebie.
Przyjdź, przyjdź,
dobry Panie Jezu,
W bielusieńkim Chlebie.

4

KATECHEZA BISKUPA ANTONIEGO

Zal za grzechy

Biskup
B
iskup A
ANTONI
NTONI D
DŁUGOSZ
ŁUGOSZ
Naucza z częstochowy

Kiedy już przyjrzałeś się swoim grzechom podczas rachunku sumienia
i pomyślałeś, że każdy z nich był powiedzeniem Panu Bogu „NIE”, teraz
trzeba za to wszystko ŻAŁOWAĆ.
Często nie posłuchałeś Boga, wybrałeś to, co się Mu nie podoba.
BÓG, JAKO KOCHANY
OJCIEC, NIE PRZESTAJE CIĘ KOCHAĆ.
ON CZEKA, AŻ ZROZUMIESZ

SWÓJ

ZŁY

WYBÓR I POWIESZ:
„PRZEPRASZAM, MOJA
WINA, NIE CHCĘ
WIĘCEJ TEGO, BO TO
BYŁO ZŁE”.

Przypomnij sobie PRZYPOWIEŚĆ O SYNU
MARNOTRAWNYM I KOCHAJĄCYM OJCU, który
czeka na jego powrót.

5
Pomyśl O GRZESZNEJ KOBIECIE,
którą wszyscy potępili, a Pan
Jezus wziął ją w obronę, ponieważ żałowała, że była niedobra.
Przypomnij sobie ŚW. PIOTRA,
który bardzo zasmucił Pana Jezusa,

bo przecież się Go zaparł, powiedział, że Go nie zna. Potem
płakał tak bardzo, że nawet nie
wypowiedział słów przeprosin,
a Pan Jezus widział Jego wielki
żal, wszystko mu przebaczył i już
nigdy nie wspominał o jego niewierności i grzechach.
Jeśli CHCESZ ŻAŁOWAĆ za grzech, powiedz po prostu:
„MOJA WINA, PRZEPRASZAM CIĘ, JEZU.
WIEM, ŻE UCZYNIŁEM ZŁO, PRZEBACZ MI!”.

Chociaż się nie rozpłaczesz, jak Piotr, Pan Jezus zobaczy, że nie chcesz
trwać w grzechach, chcesz się oczyścić, CHCESZ jak syn marnotrawny

ZAPAMIĘTAJ:

BOŻE, CHOĆ CIĘ NIE POJMUJĘ,
JEDNAK NAD WSZYSTKO MIŁUJĘ.
NAD WSZYSTKO, CO JEST STWORZONE,
BOŚ TY DOBRO NIESKOŃCZONE.

Narysowała Katarzyna Dąbrowska

WRÓCIĆ DO SWOJEGO KOCHANEGO OJCA, KTÓRY Z MIŁOŚCIĄ NA CIEBIE CZEKA.
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NIEDZIELNE EWANGELIE

7 maja 2017

J 10,1-10
Dobrym
Przypowieść o
Pasterzu,
,
ela wielkanocna
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ed
IV ni
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Pa
go
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Niedziela Dob

14 maja 2017
J 14,1-12
Jezus Drogą do Ojca,
V niedziela wielkanocna

Rozesłanie uczniów
Mt 28,16-20

Bóg
Jezus
Duch

apostołowie

P

o Zmartwychwstaniu

przez 40 dni ukazy-

wał się swoim

. Pewnego razu, gdy

spotkał się z nimi na

, uradowani

oddali Mu pokłon. Wtedy

posłał

, aby

głosili ewangelię nie tylko swoim rodakom, ale także
, którzy nie słyszeli o

. Skierował do nich

ważne słowa: Idźcie na cały

i nauczajcie wszyst-

przykazania

kie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,

góra

ludzie

i

Świętego. Polecił też

kich

świat

, którzy w Niego uwierzą, nauczali zacho-

wywać
Niebo

domy

, aby wszyst-

wzięty do
i wpatrywali się w

. Po tych słowach
.

został

długo stali na
, a potem rozeszli się

21 maja 2017

J 14,15-21
Obietnica Duc
ha
Wspomożyciela
,
VI niedziela wie
lkanocna

Mt 28,16-

20

Rozesłan
ie ucznió
w,
Uroczysto
ść
Wniebow
stąpienia
Pana Jez
usa

. Gdy zstąpił na nich

nauczać innych

,a

Święty, wyruszyli

współdziałał z nimi i potwierdzał

naukę cudami.
ZADANIE 1:

Ile dni Jezus przebywał na ziemi po Zmartwychwstaniu?
a) 60; b) 40; c) 10

ODP.:

Z życia Ko
ścioła

Odpowiedź wpisz do kuponu na s. 26.

3 maja – św
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Opracowała Marta Gródek-Piotrowska, narysowała Jadwiga Żelazny

do swoich

7

28 maja
2017

8

ZAMKI I LEGENDY

Legendarny

K

iedy w rozgwieżdżone wieczory lśnią baszty i mury niedzickiego
zamku, a księżyc odbija się od wód czorsztyńskiego zalewu, wtedy szumiący wśród pobliskich gór wiatr opowiada stare legendy.
Ponoć w taką noc można ujrzeć postać kobiety przechadzającej się po krużgankach zamczyska, przez niektórych nazwanej białą damą. To duch pięknej i młodej księżniczki Inków Uminy, która dotarła do Niedzicy przed
setkami lat, a wraz z nią legendarny skarb jej plemienia.
szystko zaczęło się, gdy młody pan tego zamku Sebastian przed
wieloma laty postanowił wyruszyć w świat w poszukiwaniu przygód i sławy. W swojej podróży dotarł do zupełnie wtedy nieznanej Ameryki Południowej i do Peru. Tu jego podróż dobiegła końca, gdyż sercem
szlachcica zawładnęła urodziwa Indianka pochodząca z arystokratycznego rodu. Pobrali się, a owocem ich miłości była Umina, która
wkrótce przyszła na świat. Jednak matka niedługo po porodzie
osierociła córeczkę, więc dorastała ona jedynie pod czujnym i opiekuńczym okiem ojca.
ata mijały. Umina wyrosła na piękną dziewczynę i poślubiła syna władcy Inków Tupaca
Amaru. Wkrótce po śmierci ojca został on królem.
Niestety, na tereny zamieszkane przez Inków
dotarli wówczas Hiszpanie. Gnani chęcią
zdobycia legendarnego skarbu Inków
przemierzali Amerykę Południową, mordując i zastraszając tubylców. Umina
wraz z mężem i ojcem mu-

W

L

Wytnij kwadrat wzdłuż linii przerywanej i przyklej w odpowiednim miejscu GRY.

skarb Inków

9
Gd y bę dz iec ie w
Ni ed zic y,
niekoniecznie music
ie szukać
skarbu Inków. Myślę,
że o wiele
pr zyjemniejsz ą dla Wa
s pr zygodą będzie rejs statki
em Biała
Dama lub Harnaś po
czorsztyńskim zalewie, co pomo
że Wam
odkryć niewątpliwe sk
arby tego
miejsca – piękne wido
ki.

sieli uciekać. Dotarli aż do Wenecji. Tu przyszedł
na świat mały Anton – synek Uminy i króla
Tupaca Amaru. Już wydawali się być szczęśliwi i bezpieczni, gdy chciwi Hiszpanie wpadli
na ich ślad i dotarli za nimi aż tutaj. Zamordowali męża Uminy. Wtedy przerażony Sebastian, chcąc chronić córkę i wnuka, przywiózł
ich do wydawałoby się najbezpieczniejszego miejsca na świecie – swojego
zamku w Niedzicy. W kilka miesięcy ich prześladowcy dotarli w polskie Pieniny. Pewnego wieczoru znaleziono ciało zasztyletowanej Uminy przy wejściu
do zamkowej kaplicy. Sebastian oddał wnuka do adopcji jednemu ze znanych
ubogich krawców, by w ten sposób uchronić go przed oprawcami.
otomkowie małego Antona po wielu dziesiątkach lat powrócili do Niedzicy i wtedy odnaleziono pod jednym z zamkowych progów grubą ołowianą rurę, w której znajdowało się kipu – węzełkowe pismo starożytnych
Inków. Miało ono ponoć opisywać miejsce ukrycia legendarnego
skarbu Inków. Niestety, pisma nie udało się odczytać, a po kilku latach zniknęło i ono w tajemniczych okolicznościach. Tak
więc skarb Inków został nieodkryty i jedynie Umina
wie, czy znajduje się on pod murami niedzickiego
zamku, czy gdzieś wśród otaczających go gór i lasów. Tajemnicę tę zabrała ze sobą do grobu.

Opracowała Milenia Małecka-Rogal, narysowała Sylwia Hyży

P

10

OPOWIADANIA O ANIOŁACH

Anielska Aniela
Napisała Julia Ewa Pastwa

– Cześć! Jak masz na imię? Ja jestem Ola, a to Patryk.
– Mam na imię Aniela – odpowiedziała ciemnowłosa dziewczynka i uśmiechnęła się
nieśmiało.
– O, to brzmi jak anioł! – zawołał mały Patryk. – Pewnie jesteś bardzo miła. To dobrze,
bo wcześniej mieszkał tu taki niegrzeczny chłopiec, z którym nie dało się bawić – szczebiotał.
– Patryku! Za dużo mówisz! – skarciła go siostra.
Chłopiec zawstydził się.
– Może pogramy w chowanego? – Anielka przerwała niezręczną sytuację. Niedawno
wprowadziła się do nowego domu i nie znała nikogo w okolicy. Ucieszyła się więc bardzo,
że w sąsiedztwie mieszkają dzieci.
Zaczęła się wesoła zabawa, do której po pewnym czasie dołączyło parę innych dzieci
z pobliskich podwórek.
– Raz, dwa, trzy, za siebie!
– Dziewięć, dziesięć… Szukam!
– Widzę cię! Teraz ty kryjesz! – dochodziło zewsząd.
Gdy rozbiegana gromadka opadła już nieco z sił, wszyscy otoczyli Anielkę. Każdy
chciał ją bliżej poznać.
– O, ty masz na imię Aniela, więc musisz być jak anioł – komentowały dzieci.
Dziewczynka bardzo się cieszyła, że poznała tyle miłych koleżanek
i kolegów, ale stropiła się nieco „anielskimi” komentarzami.
– Mamo, wszyscy mi mówią, że skoro mam takie
imię, to na pewno muszę być jak anioł – poskarżyła się podczas kolacji – a ja przecież nie mam ani
skrzydeł, ani złotych loków, nie robię tego, co czynią anioły…
– Ależ nie musisz posiadać skrzydeł i złotych loków,
by być jak anioł. Tłumaczyłam ci już kiedyś,
że anioły nie mają ciała, są duchami i tylko
na obrazach maluje się je w ludzkiej postaci.
– No tak… To tym bardziej nie mogę nim być.
– Co ty mówisz? A kto mnie zawsze rano ciągnie
za spódnicę, przypominając o godzinkach, i śpie-

wa je najgłośniej z całej rodziny? Kto najchętniej kolęduje
w Boże Narodzenie? – zapytała wesoło mama.
– Ja… Ale to nie ma nic wspólnego z aniołami.
– Ma bardzo wiele. Czy wiesz, jakie są ich obowiązki?
– Muszą strzec nas przed złem.
– Tak, ale to nie wszystko. Wokół tronu Pana Boga zgromadzone są rzesze aniołów, które nieustannie śpiewają dla Jego
chwały.
– Och! To wspaniale! Więc jednak mogę być jak anioł.
– Jeśli do tego jeszcze będziesz miła i dobra, to na pewno.
Mijały dnie. Wkrótce przyszedł maj i słoneczna pogoda
zachęcała dzieci do wspólnych zabaw na świeżym powietrzu.
– O, słońce już niedługo zajdzie. Musimy iść pod kapliczkę –
zawołała Aniela, przerywając grę w berka.
– Pod kapliczkę? Po co? – zdziwiła się Ola.
– Żeby zaśpiewać litanię do Matki Bożej. Tak się robi w maju.
Dziewczynka zaprowadziła gromadkę koleżanek i kolegów pod
figurę Najświętszej Panienki. Donośnym, ładnym głosem
poprowadziła śpiew. Niektóre dzieci przyłączyły się do litanii, inne słuchały uważnie.
– W niebie anioły pewnie też teraz to śpiewały – powiedziała wesoło Anielka, gdy skończyli modlitwę.
– Jak to? Myślałem, że anioły chodzą po ziemi i nas
pilnują. – Patryk zamrugał oczkami.
– Ależ nie tylko! Chwalą też Pana Boga
pięknym śpiewem – wyjaśniła dziewczynka. – W niebie są chóry anielskie:
serafini, cherubini… Oni ciągle
wysławiają Pana Boga, śpiewając
Mu: „Święty, Święty, Święty,
Pan Bóg Zastępów…”.
– Ty dużo wiesz o aniołach
– zauważyła jedna
z dziewczynek.
– No tak, przecież
to ANIELA
– odpowiedział kolega.

Narysowała Magdalena Politańska

11

12

¸
TEGA
GŁOWA
Tak śpiewał pan Mieczysław Wojnicki –
piosenkarz i aktor operetkowy – którego
być może słyszeli Wasi dziadkowie.
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3.
Kaczuszko, wiesz przecież:
maki są tak duże, duże, duże,
a ty masz krótkie nóżki,
jak zwykle u kaczuszki.
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5.

Zostając przy tematyce zwierząt i nóg,

ZASTANÓWMY SIĘ…
•

Kto ma bardzo krótkie nogi w proporcji
do reszty ciała?

• Kto ma bardzo dużo nóg?
						
• Kto stoi na jednej nodze?
• Kto ma najszybsze nogi?
					
• Kto najwolniej przebiera swoimi nogami?
				
Połącz pytanie z obrazkiem.

Dzieci, które w tym roku przystępują do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej,
wiedzą najlepiej, że jednym z warunków
dobrej spowiedzi jest zadośćuczynienie
Panu Bogu i bliźniemu.
Przykładowo: gdy skłamaliśmy, najlepiej
jest przeprosić i powiedzieć prawdę.
Na swoich długich czy krótkich nóżkach
podejdźcie więc do mamy (która w tym
miesiącu obchodzi swoje święto :-)
oraz innych domowników i przyznajcie się do popełnionych przewinień.

Znajdź szczegóły (1-4).

7.
PRZYSŁOWIE

„Kłamstwo ma krótkie nogi”

PRZYPOMINA,
że łatwo i szybko
można rozpoznać kłamcę.
Jak w przypadku Pinokia
– drewnianego chłopca,
któremu, gdy kłamał,
wydłużał się nos.

Opracowała Sabina Groń, narysował Łukasz Zabdyr

6.
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Historia pastuszków z Fatimy,
którym Matka Boża przekazała
bardzo ważne orędzie
– w 13 odcinkach

cz. 9

Opracował ks. Bogusław Zeman, narysowała Jadwiga Żelazny

cdn.

…I WIDZIAŁ BÓG, ZE BYŁO DOBRE…
    „I rzekł Bóg:
Niech ziemia napełni się zielonymi roślinami
rozsiewającymi nasiona
oraz różnymi gatunkami drzew,
które rodzą owoce
pełne nasion.”
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Bakterie

dobre: np. żyją w naszym jelicie
i „dbają” o nasze zdrowie

Bakterie

złe: wywołują różne choroby,
np. anginę

bakte

ri e
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Nagonasienne
Ich nasionka są
nieosłonięte i tym samym
mogą łatwo ulec
zniszczeniu.
Igły sosny dobrze
znoszą mróz dzięki
grubej skórce.

szyszka to „kwiat”
roślin iglastych

nasionka dzięki skrzydełkom
rozsiewane są przez wiatr
na dalekie odległości

Okrytonasienne
Nasiona są zabezpieczone
– znajdują się w owocach
mających różne kształty
i barwy.

liść
kwiat

kwiat wiśni

pestka,
czyli nasienie

Rośliny są potrzebne człowiekowi:
są naszym
pożywieniem

Glony

szyjemy z nich
ubrania

budujemy z nich szafy,
domy, mosty

Grzyby i porosty

„rośliny podwodne”

kapelusz

grzyby
i

po

porosty

sty
o
r

rurki

owocnik

trzon

grzybnia

Tekst Katarzyna Pawłowska, ilustracje Karolina Kucharska

dają nam tlen,
którym oddychamy

owoc wiśni
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W czasie Eucharystii, karmiąc się Ciałem
Jezusa, pamiętajmy także o dzieciach
z krajów misyjnych, które często muszą
długo czekać na dzień swojej I Komunii
Świętej.

s. Joanna Olszewska od Krzyża
Misjonarka w Boliwii

Redakcja: s. Elżbieta Sołtysik, SSPC, Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera, ul. Warszawska 12,
05-807 Podkowa Leśna, tel. 22 758 94 24, www.klawerianki.pl, echodzieciom@klawerianki.pl

Kochane dzieci!
Jestem misjonarką w Boliwii, w bardzo wysoko
położonym mieście wśród gór Altiplano
o nazwie Oruro. To właśnie stąd wysyłam Wam
serdeczne pozdrowienia. Pozdrowienia bardzo słoneczne, jak nasza misja, bo choć czasem bywa tu bardzo zimno, to słońca nigdy
nie brakuje.
Jestem tu misjonarką zaledwie pół roku, jednak chciałabym podzielić się moim skromnym
doświadczeniem pracy z tutejszymi dziećmi.
Bardzo mnie zaskakuje przy każdym spotkaniu
z dziećmi, czy to w naszej parafii, czy na naszej
ulicy, że są bardzo otwarte i odważne. Zadają
mnóstwo pytań: jak się nazywasz, skąd jesteś,
czy tam, gdzie byłaś też to się robi, czy to znasz
i tak bez końca. Drugą rzeczą, która mnie równie mocno zaskakuje, jest to, że potrafią się
cieszyć najmniejszą rzeczą, choćby kapslem
z którego można zrobić wspólną grę. To jest
niesamowite! Wystarczy zainicjować jakąś
zabawę, gdzie się śpiewa i tańczy, a już trudno
zacząć coś nowego.

Pełne radości buzie. Dodam, że dzieci boliwijskie
uwielbiają tańczyć i śpiewać, jakby się z tym urodziły. Jeśli mają piłkę, a jej posiadanie na własność można tu nazwać luksusem, to będą grały
cały dzień, jeśli jest wolny od pracy. To bardzo
ważne, żebyście wiedzieli, że tu dzieci także pracują. Ich rodzice bardzo często ciężko pracują
i w tych obowiązkach są także zadania dla dzieci.
Na przykład, opiekują się swoim młodszym rodzeństwem, a także pomagają rodzicom w pracy
na polu przy różnych uprawach czy na bazarach
w sprzedaży, sprzątaniu, zmywaniu naczyń itp.
Właśnie niedawno rozpoczął się rok szkolny.
Z ostatnim dniem stycznia skończyły się wakacje
i wszyscy ruszyli do szkoły. Wraz ze szkołą każda
parafia rozpoczyna także przygotowanie dzieci
do Pierwszej Komunii Świętej. W każdą sobotę
przychodzą po południu dzieci od 9 lat, a czasem
można spotkać dziecko w wieku 14 lat. Podzielone są one na grupy, gdzie są przygotowywanie
przez katechistówtłumaczących im ważne rzeczy, które pomogą zrozumieć, co Pan Jezus chce
nam dać przez Eucharystię. W naszej parafii Matki Bożej Różańcowej w Oruro w obecnej chwili
do Pierwszej Komunii Świętej przygotowuje się
około 70 dzieci i po każdej katechezie, która trwa
około 1,5 godziny odbywa się krótkie spotkanie,
by napić się wspólnie czegoś i zjeść małą bułeczkę. Wygląda to bardzo uroczo, bo tutaj wspólne
jedzenie to bardzo ważny element, który buduje
wspólnotę.
Jeszcze raz pozdrawiam i przesyłam uśmiech
od boliwijskich dzieci.
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May/Maj

1.

szkoła
madralki
˛
2.

VIRTUE/CNOTA

Patriotism/Patriotyzm
Love your country, your people and the nature.
Do it for your future to be greater!
Kochaj swój kraj, swój naród i naturę swoją.
Zrób to, byś wspanialszą miał przyszłość Twoją!

STORY/OPOWIADANIE

Mum! How to be
a patriot?

Third (3rd)
Clean up
and recycle

Second (2nd)
Learn history
and read
literature

GLASS

PLASTIC

PAPER

First (1st)
Be a good
student

METAL

Fifth (5 )
Help others
th

Sixth (6 ) follow
Polish traditions
th

Share your
toys

Share your
money

Africa

Antarctica

All Saints Day

Fourth (4th)
Look after
the nature

Australia
Easter
Seventh
(7th)
Love
people

Christmas
Share your
food

Pray
Independence
Day

3.

And be proud to be Polish!

Asia
North
America
Europa

MINI DICTIONARY/MINISŁOWNICZEK

pierwsze
drugie

trzecie
trzeci
czwarte

Pomagaj
innym

Opiekuj
się

PAPIER

PLASTIK

SZKŁO

Ucz się
historii

Misja
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4.

PUZZLES/PUZZLE
Ułóż sceny w kolejności. Wybierz, której sceny nie było.

A

B

Follow Polish traditions

5.

Draw pictures

CHOOSE/WYBIERZ
Wybierz i zakreśl,
co naprawdę powiedzieli
bohaterowie opowiadania.

C

6.

D
Love people

Clean up and recycle

VOCABULARY FUN/WESOŁE SŁÓWKA
Połącz po śladzie, dorysuj, co jeszcze można posegregować, umieść
to we właściwym pojemniku.

Be a good student./
/Be a good dog.

Share your money./
/Spend your money.

paper

Opracowała Ewa Łazoryk, narysowała Jadwiga Żelazny

plastic

metal

glass

Look after your sister./
/Look after the nature.

Wytnij wzdłuż linii przerywanych i złóż w harmonijkę strony słowniczka.

Be proud

Look after

Read
Literature

Paper

Help others

First (1st)
Second (2nd)

Nature

Mission

Learn
History

Glass

Plastic

Polish
traditions

Third (3rd)
Fourth (4th)

Feed

BAKAŁARZ
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PODSUMOWANIE FINAŁU KONKURSU
W czwartek, 6 kwietnia 2017 roku zakończyła się kolejna
edycja Konkursu Kaligraficznego BAKAŁARZ.
Do udziału w finale, który odbył się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu,
zostało zaproszonych 114 uczniów z ponad 50 ośrodków
(m.in.: Bobrowa Wola, Bochnia,

Chełmiec, Jarosław, JastrzębieZdrój, Kraków, Laskowa,
Łukowica, Mielec, Nowa Wieś,
Olkusz, Osiek, Przyszowa,
Rdziostów, Rzuchowa, Stalowa
Wola, Świdnik, Tarnowskie Góry,
Wojakowa, Wrocław).

Prace finalistów oceniało jury w składzie: Sylwia Biernat-Krawczyk, autorka zadań konkursowych, redaktorka PD, Rafał
Pajor, organizator Konkursu Kaligraficznego „O złote pióro”,
oraz Agata Rolka – wykładowca PWSZ w Nowym Sączu.

NAGRODZENI
Zaszczytny tytuł
otrzymali:

BAKAŁARZA 2017

W kategorii klas I
Izabela Hybel z Przyszowej

W kategorii klas II
Zuzanna Ormianin z Przecieszyna

W kategorii klas III
Faustyna Marzyńska z Milanówka

WICEBAKAŁARZA 2017

Tytuły
otrzymali:

W kategorii klas I
		

W kategorii klas II
		

W kategorii klas III
		

Karolina Niegel z Osieka
Kamila Zając ze Świdnika
Dominika Radosz z Krakowa
Gabriela Smoter z Laskowej
Natalia Gierek z Bytomska
Tomasz Pogwizd z Przyszowej
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Uczestnicy konkursu
mieli także możliwość
zwiedzania Miasteczka
Galicyjskiego i Sądeckiego Parku Etnograficznego.
Organizatorzy:

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy,
a nauczycielom i rodzicom dziękujemy
za współpracę i obecność.

ZAPRASZAMY NA koncert
Jubileuszowy
ZESPOŁU DZIECIĘCEGO

21 maja 2017 roku

Szczegóły na www.promyczkidobra.pl
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ROZRYWKA

krzyzówka
10

7

2

9
1

6
11
4

5

3
8

HASŁO 2:
Odpowiedzi wpisz do kuponu na s. 26.

Rozrywki przygotowała Bogumiła Chmielowska, narysowała Anna Kosowska-Zgrzeblak

2.

24

ROZRYWKA

3. kolorowy bukiet
Odgadnij, który bukiet otrzymała mama Kasi, który mama Ani,
a który dziewczynki zaniosły do kapliczki.

Bukiet mamy Ani ma tyle samo żółtych i niebieskich kwiatów.
Bukiet mamy Kasi ma najmniej żółtych kwiatów.
Bukiet z największą ilością koloru niebieskiego dziewczynki zaniosą do kapliczki.

1

2

3

HASŁO 3:

a

b

c

4. Zabawa z trójkatami
Na kółku matematycznym Filip zdobył wyróżnienie,
ponieważ za pomocą 4 linii narysował największą
liczbę trójkątów w trójkącie.

Ile trójkątów narysował Filip?

HASŁO 4:

Odpowiedzi wpisz do kuponu na s. 26.

Rozrywki przygotowała Bogumiła Chmielowska, narysowała Anna Kosowska-Zgrzeblak

a
b
c

CZ.5

14

JASNOGÓRSKI

KONKURS

13

Święto Najśw
iętszej Mar yi
Panny Królow
Polski obchod
ej
zone jest co ro
ku:
A 3 maja
B 15 sierpnia
C 8 września

15
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Papieskie korony
dla Matki Bożej i
Pana
Jezusa 300 lat te
mu zostały ofiarow
ane
przez papieża:
A Jana Pawła II
B Piusa X
C Klemensa XI

zystej koronacji
W imieniu papieża uroc
ęstochowskiej
obrazu Matki Boskiej Cz
dokonał:
Sas
A król polski August II
sztof Jan Szembek
B biskup chełmski Krzy
nów Augustyn
C przeor zakonu pauli
Kordecki

Wszystkich czytelników PROMYCZKA DOBRA zapraszamy na DZIEŃ DZIECKA
na Jasną Górę 1 czerwca 2017 roku. Ponieważ „Nasza Mama jest Królową”
dla niej zabieramy „promyczkową koronę”.
Do zobaczenia!
Szczegółowy program s. 27

Dlaczego Pan Bóg wybrał Maryję na Matkę Jezusa?
Paweł ze Stalowej Woli i Łukasz z Gabonia

Kochani, chcę Wam powiedzieć, że są takie pytania, na które niestety
nawet najmądrzejsi ludzie nie potrafią odpowiedzieć. Na niektóre
z nich, być może, otrzymamy odpowiedź w niebie, bo tam naprawdę
będziemy szczęśliwi. Skoro Bóg zechciał, aby Jego Syn stał się człowiekiem, to wybrał Maryję, najdoskonalszą z ludzi, aby była Matką
Jego Syna. To wybranie Bóg zapowiedział już w raju, po grzechu pierwszych rodziców. Ponieważ Bóg jest najdoskonalszy i niepojęty, dlatego
Jego decyzje dla nas również pozostają niezrozumiałe.
ks. Andrzej

5. REBUS
SKA

BA=JA

HASŁO 5:
Odpowiedź wpisz do kuponu na s. 26.

c

4:
5:

Nr 5/292 MAJ 2017

•

P

R

E

N

U

M

E

R

A

T

A

•

..........……..............................…….........................

b

a

MIESIĘCZNIK DLA DZIECI

´ odku
w sr
17
Fatimaro20
ko na e˛
na Jasna˛ Gór

NR

5

CENA

5

ZŁ

)
(w tym 8% VAT

Zamów już dziś!
tel. 18 443 44 00, e-mail: sekretariat@promyczek.pl

PROMYCZEK.PL

11 numerów + dodatki		
55 zł/rok
6 numerów + dodatki		 30 zł/pół roku

Czytając, rozwijasz swoją wrażliwość i wyobraźnię!

www.facebook.com/PromyczekDobra
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1. Ewangelia: Piotr chcia
asza.
dla Jezusa, Mojżesza i Eli
2. Krzyżówka: Pokuta
RWSZY DZIEŃ WIOSNY
3. Krokusy: TO JUŻ PIE
X; B. IX+II = XI
4. Patyczki: A. XIII-III =
t
5 Droga do domu: Ko
ł
na
sjo
nfe
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s:
6. Rebu

NA G RO DY !
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Bułka
z masłem.

Bądź sobą
i baw się grą.

Dziękuję,
byłeś świetny.

Szach i mat!
Phi, łatwizna…
Co za słabeusz!

Gratuluję
wygranej.

Dodatkowa nagroda
specjalna za sportową
postawę i szacunek dla
przeciwników!!!

Gratuluję
zwycięstwa.
Jesteś mistrzem!
Eee, z takimi ciamajdami to żadna
przyjemność.

Mistrz prawdziwy wtedy dopiero się rodzi,
kiedy do przegranych z szacunkiem podchodzi.

Eee??

Napisał Michał Pawłowski, narysowała Jadwiga Żelazny

Jejku, ale się
stresuję.

Pokażemy
cieniasom,
kto tu
rządzi.

Zachowanie FAIR PLAY to czysta, uczciwa gra, prowadzona nie tylko w sposób zgodny z przepisami, ale także
piękny i szlachetny. Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać
po godnym zachowaniu zarówno w przypadku zwycięstwa, jak i porażki.

Czy wiesz, że…

Święty Andrzej Bobola

ł przemianę od człowieka
Dzięki wytr wałej pracy nad sobą przeszed
opinii człowieka świętego.
skłonnego do gniewu i zapalczywego do
Łowca dusz – taki przydomek nadano mu, kiedy chodząc od
domu
do domu, nawracał ludzi.
45 lat po swojej śmierci ukazał się rektorowi uczelni w Pińsku
i wskazał miejsce złożenia jego ciała, które nie uległo zniszczeniu.
W 2002 roku kard. Józef Glemp ogłosił św. Andrzeja głównym
patronem Polski (wcześniej był czczony jako patron drugorzędny).

