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LISTOPADOWE śWIĘTA 
 
1 listopada dziękujemy Bogu za dar 
świętości i obchodzimy Dzień 
Wszystkich Świętych  
 
2 listopada wspominamy 
wszystkich wiernych zmarłych i 
obchodzimy Dzień Zaduszny 

 
„Dwa listopadowe święta”  

 
Pierwszy listopada, uroczystość Wszystkich 
Świętych, to imieniny każdego z nas. Tego 
dnia są imieniny i Marysi, i Zosi, i Maciusia, 
i Marka, i Pawła, i Piotra. Każdy obchodzi 
swoje imieniny, bo to dzień wszystkich 
świętych. Nie tylko tych namalowanych na 
obrazach, ale i tych jeszcze 
nienamalowanych, o których nikt nic nie wie. Był dobry, umarł, został 
świętym i nikt o nim nic nie wie. Wielkie święto imienin każdego z nas.  
 

ks. Jan Twardowski  



CZY WIESZ KTO TO JEST ŚWIĘTY? 
 

Przeczytaj wierszyk Pani Agaty Dziechciarczyk pod takim właśnie tytułem  

 

„Kto to jest Święty?” 
 
 Kto to jest Święty? Pytacie dzieci 
Święty – to ten, co do Nieba leci 
Kocha Pana Boga, bliźniemu pomaga 
Ważna dla niego jest każda sprawa 
Święty to taki, co życie oddaje 
Wiary swej broniąc, się nie poddaje 
Woli swe życie doczesne na Ziemi 
Na wieczne czasy w Niebie zamienić 
Święty śladami idzie Jezusa 
Pełna miłości jest jego dusza 
Skromny, pobożny i cierpliwy 
Pragnie by inni byli szczęśliwi 
Ty tak, jak Święty dziel się tym, co masz 
Dobrymi uczynkami drogę swoją znacz 
A może kiedyś zostaniesz przyjęty 
I pójdziesz w orszaku Wszystkich Świętych 
 

 
Prawda, że bardzo ciekawy.  
A znasz kogoś Świętego? Wypisz poniżej wszystkich znanych Ci 
Świętych 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 

 

  ZAGADKI O ŚWIĘTYCH 
 

 

 
 
 

 
 
Przeczytaj zagadki o świętych. W pustej kolumnie obok opisu świętego 
wpisz jego imię. Jeżeli nie znasz odpowiedzi na którąś z nich, znajdziesz ją 
na ostatniej stronie gazetki.  
 
1 Pięknym i miłosiernym królem Polski była, wyżej niż 

klejnoty, naukę ceniła.  
 

2 Był malarzem, był powstańcem i ojcem ubogich, 
doszedł wprost do Pana Boga, choć bez jednej nogi.  

 

3 Długie lata mieszkała w krakowskim klasztorze, 
uczy nas, jak czcić trzeba miłosierdzie Boże.  

 

4 Cieśla z zawodu, ojciec z powołania. On Maryję z 
Jezusem kochał i ochraniał.  

 

5 Czcimy go szczególnie 14 lutego. Wzdychają 
zakochani do tego świętego.  

 

6 Pomódl się do niego, kiedy w drogę ruszasz. Imię 
jego znaczy: ,,niosący Chrystusa”.  

 

7 Choć ją nazywano ,,Mała” - doktorem Kościoła 
została. 

 

8 Był normalnym dzieckiem, nie gardził zabawą 
szybko dorósł do świętości nazywał się Savio.  

 

9 Śpiewakom i muzykom patronuje z góry. Podlegają 
jej pewnie i anielskie chóry.  

 

10 Przez wszystkich dziadków szczególnie jest czczony, 
bo to Pana Jezusa dziadziuś jest rodzony.  

 

11 Kiedy żywot wiódł grzeszny, wołano nań Szaweł. 
Domyślasz się zapewne, że to święty........  

 

12 Kiedy był rybakiem, łowił rybek w bród. Dzisiaj z 
wielkim kluczem strzeże nieba wrót.  

 

13 Jej siostra Maria lepszą część wybrała, ale ona 
Jezusowi jeść ugotowała. 

 

14 Jej najważniejszym atrybutem jest baranek    



15 Matka cesarza Konstantyna Wielkiego, dzięki której 
znaleziono prawdziwy Krzyż Zbawiciela  

 

16 Oddała swoje życie ratując dziecko   

17 Rycerz z dzidą zabijający smoka  
 

 

18 Darował żebrakowi połowę swego płaszcza, rycerz 
na białym koniu  

 

19  Patron Irlandii przedstawiany z trójlistną 
koniczynką  

 

20 Założył Niepokalanów  
 

 

21 Który święty jest patronem chorób gardła  
 

 

 

 

ZADANIE: 
Uzupełnij niżej podane hasło literami wyróżnionymi w wyżej podanych 
cytatach o świętych.  
 

„ŚWIĘTY TADEUSZ, ZRESZTĄ JUDA- ZAWSZE MÓWI, ŻE SIĘ UDA!” 

 

„ŚWIĘTY BŁAŻEJ MA SPOSOBY, BY GARDŁOWE WZMÓC 

CHOROBY” 

 

„A GDY ZGUBISZ COŚ CENNEGO, ZARAZ WOŁAJ DO ANTONIEGO”  

 

 

J_ST_M    

 

CH_ZE_CIJANI_EM,  

 

N_E    OBC_OD_Ę  

 

H_LLOWEEN!!!! 
 



       

STOP dla 

HALLOWEEN !!! 
 
 

Święty Paweł powiedział: 
"Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła" 

 
 

 
 

 
Jestem chrześcijaninem,  

Wierzę w Boga!!! 

 

 

 
 

 
 
 

 
Czy Halloween to niewinna zabawa? 
Dzieci traktują Halloween jako zabawę, ale diabły nie śpią, traktują to 
jako zaproszenie do dziecięcego życia… 



  

DLACZEGO NIE WARTO OBCHODZIĆ HALLOWEEN? 
SYMBOLIKA I ATMOSFERA HALLOWEEN OTWIERA CZŁOWIEKA NA 

RZECZYWISTOŚĆ ZŁYCH MOCY… 
 

 

DYNIA -> JACK-O’-LANTERN  
lampa zrobiona z wydrążonej dyni, 

symbol dusz potępionych, który ma 

odstraszać złe duchy 

 
 

 
CUKIEREK ALBO PSIKUS -> 
TRICK OR TREAT  
zgodnie z przyjętym wierzeniem 

cukierek ma uchronić przed 

złośliwością złego ducha 

 
 

 
MAGIA, CZARY, WRÓŻBY  
to forma zaglądania w zaświaty by 

poznać swoją przyszłość lub spotkać 

złe duchy 

 
 
 

 
PRZEBIERANIE SIĘ ZA DEMONY 
czarownice, wampiry, upiory, 

kościotrupy lub inne demoniczne 

stroje to w rzeczywistości forma 

wcielania się w złe postacie i duchy 

 
DUCHY  
wywoływanie duchów ma na celu 

spotkanie demona i dusze potępione, 

jest to jawne wkraczanie w świat 

okultyzmu, niezgodne z nauką 

kościoła katolickiego 

PAJĄKI          
symbol upływu czasu, zgodnie z 

wierzeniem pająk napotkany na 

Halloween to duch osoby bliskiej  
 

 
CZARNY KOT, NIETOPERZ  
zwierzęta towarzyszące 

czarownicom, utożsamiane z magią i 

czarami



HOLY WINS 

JAKO KATOLICKA ALTERNATYWA DLA  

HALLOWEEN 

 
Zadanie: Przeczytaj opisy zawarte w tabeli, a następnie uzupełnij chmurki wpisując 

odpowiednio HOLY WINS i HALLOWEEN 
 
 
 
 
 

 

 

Czy już wiesz na czym polega różnica między HOLY WINS  
a HALLOWEEN? Które z nich należy obchodzić? 
 
 
 

OBCHODZONE 31 października 31 października 
 

INICJATYWA Papież Franciszek i Ruch 
katolickiej młodzieży włoskiej 

„Papaboys” 

kultura amerykańska, 
pochodzenie od celtyckiego 
święta pogańskiego Samhain 

 

ZNAK 

ROZPOZNAWCZY 

Korowód i Bal Wszystkich 
Świętych 

 

zabawa cukierek albo psikus – 
trick or treat 

 

STYLIZACJE przebranie się za Świętego 
 

przebranie się głownie za postacie 
demoniczne, czarownice, 

wampiry, upiory lub kościotrupy 
 

SYMBOLE dewocjonalia, aureola, ikony 
błogosławionych i świętych 

wydrążona dynia z lampionem w 
środku, czaszki, pająki, 

nietoperze, czarne koty, 
czarownice, duchy 

 

SPOSÓB 

OBCHODZENIA 

czuwanie modlitewne w 
kościołach 

 

imprezy i zabawy obfitujące w 
praktyki okultystyczne tj. czary, 

wróżby czy wywoływanie duchów 
 

CEL celebracja życia i świętości celebracja śmierci i demonów zła 
pod postacią niewinnej zabawy 

 
 

  



 
Zapraszamy na  

Bal Wszystkich Świętych w piątek 30 października,  
dolny kościół.  

Przebierz się za swojego ulubionego świętego. 
 Nagrody czekają!!! 

 

Pamiętaj , że Holly wins – Święty zwycięża!!! 

Idź za dobrem, pięknem i światłem…  
Nie wybieraj zła, brzydoty i ciemności, bo takie jest właśnie 

Halloween!!! 
 
 

 
 

Konkurs plastyczny 

Wykonaj rysunek swojego 
ulubionego świętego. Napisz jego 
imię i dodaj dwie cechy lub 
atrybuty, z których zasłynął 
 

 

 
******************************************************************************************

****************************************************************************************** 

 

ZAGADKI O ŚWIĘTYCH – odpowiedzi 

1. św. Jadwiga    2. św. Albert                        3. św. Faustyna                  

4. św. Józef                       5. św. Walenty                   6. św. Krzysztof                                                                             

7.św. Teresa od Dzieciątka Jezus                                                       8. św. Dominik Savio        9. św. Cecylia                                       

10. św. Joachim                                       11. Paweł                                               12. św. Piotr                                           

13. św. Marta     14. św. Agnieszka                 15. św. Helena                 

16. św. Beretta Molla  17. św. Jerzy 18. św. Marcin  

19. św. Patryk  20. św. Maksymilian Kolbe                                                     21. św. Błażej 

 


