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  DZIECIĘCA AKADEMIA 

  CYWILIZACJI MIŁOŚCI 
 

NUMER 6 
        Marzec 2021 

 

Wiosna jest cudem! 

20 marca przypada pierwszy dzień 
Wiosny, czyli okresu w roku kiedy 
wszystko budzi się do życia, kwiaty 
zaczynają kwitnąć, liście pojawiają się 
na drzewach, ptaszki głośniej ćwierkają, 
słoneczko coraz jaśniej nam świeci… 
świat wokół staje się kolorowy a 
powietrze coraz cieplejsze... na tym 
polega wyjątkowość Wiosny..  

 

Wiosna, ach to Ty… 

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała 
do mych drzwi 
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły 
te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 
Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

   
W marcowym numerze dowiecie się czym jest: 

Droga Krzyżowa 
Liturgia słowa podczas Eucharystii 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
Poznacie niezwykłą opowieść 
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Droga Krzyżowa składa się z 14 stacji, to nabożeństwo odprawiane na 
pamiątkę drogi jaką musiał przejść Pan Jezus, gdy źli ludzi skazali go na 
ukrzyżowanie. Podczas Drogi Krzyżowej ministranci niosą krzyż i świece 
ksiądz odczytuje rozważania poszczególnych stacji, zaś wierni zebrani w 
kościele podążają za nimi w skupieniu.  

 
A teraz przeczytaj rozważania ks. Twardowskiego z książki "Na ostatni guzik" 
o drodze krzyżowej Pana Jezusa. 

 
Byli kiedyś niedobrzy ludzie, którzy nie chcieli, 
żeby Pan Jezus chodził po świecie. Dali Mu 
dźwigać ciężki krzyż. Jezus wziął ten krzyż i 
udźwignął. Pan Jezus dźwigał krzyż. Nagle zasłabł 
i upadł, ale podniósł się od razu.  
Pewien chłopiec w czasie wakacji potknął się o 
kamień, przewrócił się. Potem jęczał, krzyczał i nie 

chciał się podnieść. Drugi chłopiec wstał od razu, mówiąc: "Do wesela 
się zagoi!”. Jezus dźwigał krzyż. Upadł, lecz wstał i dalej dźwigał krzyż. 
 
Przyszedł pewien silny mężczyzna i zaczął Jezusowi 
pomagać w dźwiganiu krzyża. Był to Szymon Cyrenejczyk. 
Pomógł. Czasem najgorzej NIE spotkać nikogo na drodze, 
kiedy jest nam ciężko. CZY TY KOMUKOLWIEK POMAGASZ? 
CZY POTRAFISZ KOMUŚ POMÓC? 
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Jezus zmęczony spotkał swoją Mamusię na 
drodze. Kiedy byłeś malutki i coś Cię bolało, 
przytulałeś się do mamy. Kiedy dorośniesz i 
będziesz duży, pewnie będziesz musiał sam 
coś w życiu przecierpieć. CZY WTEDY 
BĘDZIESZ UMIAŁ UDŹWIGNĄĆ SWOJE 
ZMARTWIENIE? 
 

Potem Jezusa rozebrali, zupełnie okradli. KIEDY TY 
POMAGASZ ZZIĘBNIĘTEMU PANU JEZUSOWI? Wtedy 
gdy robisz coś DOBREGO. Podzielisz się swetrem z 
kolegą, który zapomniał swojego i jest zmarznięty. To tak, 
jakbyś otulił czymś ciepłym zmarzniętego Pana Jezusa. 

 
Potem zaczęto wbijać gwoździe do rąk i 
nóg. Boże kochany! Jak bolały ręce i nogi 
Jezusowe! Czasem boli Cię głowa, ząb lub 
ucho. Tyle jest bólów, a każdy trzeba 
mężnie znosić. 
 
Pan Jezus naprawdę umarł. Był zmęczony 
drogą krzyżową. Na świecie było tak 
smutno, jakby wszyscy ludzie płakali . 
 
Położyli Jezusa do grobu, przywalili 
kamieniem. 
Ale Jezus wstał z grobu!!! 
Zobacz ile możemy się od Niego nauczyć!!! 

 
 DŹWIGAĆ KRZYŻ  
 PRZEŻYĆ COŚ PRZYKREGO  
 POMAGAĆ nawet wtedy, kiedy cierpimy 
 MODLIĆ SIĘ 

   KOCHAĆ 
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Przeczytaj poniższe opowiadanie… Zastanów się czy Ty sam 
nie byłeś/byłaś kiedyś w takiej sytuacji… co wtedy 
zrobiłaś/zrobiłeś?  
Co się stało Asiu? – zapytała babcia. Wnuczka, 
zawsze taka rozmowna i pogodna, tego dnia po 
powrocie ze szkoły nie odezwała się ani słowem. 
Odwracała głowę i ukradkiem ocierała łzy.  
- Spotkała cię jakaś przykrość? Babcia usiłowała 
dowiedzieć się co tak bardzo gnębi dziewczynkę. 
Asia usiadła zrezygnowana przy kuchennym stole i rozpłakała się. 
 - Pamiętasz babciu Izę z którą byłam na obozie? 
 - Tak Asiu, to bardzo sympatyczna dziewczynka, lubiłam jak do nas 
przychodziła, ale dawno cię już nie odwiedzała, czy ma jakieś kłopoty?  
- To raczej ja mam kłopoty. Wiesz, po powrocie z wakacji bardzo się 
zaprzyjaźniłyśmy. Kiedy Iza skręciła nogę, codziennie ją odwiedzałam. 

Tłumaczyłam lekcje, żeby nie miała 
zaległości. Gdy chorowała na ospę wietrzną, 
jako jedyna z klasy przychodziłam do niej, 
bo inni bali się zarazić. Nawet mama 
przestrzegała mnie, że mogę złapać to 
paskudztwo, bo jeszcze nie chorowałam. 
Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Asia 
zamilkła na chwilkę, ale wielkie łzy nadal 
toczyły się po jej policzkach. Babcia 
postawiła przed nią filiżankę z herbatą i 
przytuliła dziewczynkę.  

- Dlaczego uważasz, że teraz nie jesteście? 
 - Do naszej klasy przyszła nowa uczennica. Jola, bo tak 
ma na imię, jest bardzo bogata, ubiera się wystrzałowo, 
imponuje chłopakom i oczywiście niektórym 
dziewczynom także. Nie odstępuje Izy ani na krok. 
Funduje jej w sklepiku różne słodycze. Zrobiło mi się 
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przykro, kiedy Iza powiedziała, że to Jola jest teraz jej najlepszą 
przyjaciółką. Wiem, tłumaczyłaś mi kiedyś, że z przyjaźnią jest jak z 
miłością, nikogo nie można do niej zmusić. Mogłabym się pogodzić z tym, 
że Iza woli przyjaźnić się z Jolą, ale dziś stało się coś bardzo 
nieprzyjemnego – dziewczynka znowu zalała się łzami. 
- Dlaczego Asia płacze? – zapyta Kasia wchodząc do kuchni.  
- Spotkała ją przykrość – odpowiedziała starsza kobieta. Kasia przytuliła 
się do płaczącej siostry.  
- Powiedz, co się stało – poprosiła - babcia na pewno znajdzie jakąś radę.  
- Dzisiaj był sprawdzian z matematyki. Jola nie lubi się uczyć, zadania 
domowe odpisuje od kogo się tylko da. Dziś Iza 
chciała podrzucić jej ściągę. Niestety wylądowała ona 
na mojej ławce i pani to zauważyła. Podeszła do mnie 
i powiedziała, że nigdy by się nie spodziewała, że ja 
mogę odpisywać. Usiłowałam się wytłumaczyć, ale 
Iza wszystkiemu zaprzeczyła. Wmówiła pani, że to 
moja ściąga. Dostałam jedynkę, ale to mnie nie 
martwi. Wstyd mi, bo pani myśli, że oszukuję, a Iza, 
Iza tak bardzo mnie zawiodła. 

 - Tak to smutne, co mówisz Asiu – ze 
współczuciem powiedziała babcia - wiecie co 
dziewczynki, pójdziemy na Drogę Krzyżową. 
Pomodlimy się o rozwiązanie tej trudnej sytuacji. 
Zwłaszcza przy pierwszej stacji będziemy modlić 
się za Izę i Jolę. Jezus też był fałszywie oskarżony, 

zdradzony przez swoich najlepszych przyjaciół.  
- Jak to było babciu? - zapytała Kasia. - Widzisz, 
Judasz Go zdradził, św. Piotr się Go zaparł, inni 
apostołowie pouciekali i Jezus został sam. 
 - To tak jak Asia dzisiaj w klasie, nikt nie stanął w 
jej obronie – powiedziała Kasia obejmując siostrę 
za szyję.  
- Pomodlimy się również, by Asia umiała wybaczyć 
swoim koleżankom, tak jak Pan Jezus wybaczył 
tym, którzy Go skrzywdzili – powiedziała babcia.  
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Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

 
25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to 

rocznica dnia, kiedy Archanioł Gabriel powiedział do Maryi: Zdrowaś 
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między 
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.  

Na pewno każdy umie na pamięć tę modlitwę ZDROWAŚ MARYJO  
i odmawia ją rano i wieczorem.  
Co to znaczy "Zdrowaś Maryjo"? To znaczy: Dzień dobry, jak się masz? 
Co to znaczy : "Łaski pełna"? Łaska to miłość, więc : Jesteś pełna miłości 
Maryjo i wszystkich kochasz.  
Co to znaczy: "Pan z Tobą"? To znaczy: Jezus jest z Tobą – zawsze. 
Co to znaczy : "Błogosławionaś Ty między niewiastami"? Błogosławiona 
to znaczy szczęśliwa. Niewiasta - to kobieta. Maryja jest najszczęśliwszą 
ze wszystkich kobiet, bo została wybrana na mamę Pana Jezusa.  
Co to znaczy : " Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus"? To znaczy, 
że Jezus - owoc Jej życia, jest też bliski nam. Gdy mówisz modlitwę 
"Zdrowaś Maryjo" staraj się rozumieć, co mówisz. 



 

7 
 

Liturgia słowa to drugi 
etap mszy świętej. To 
zbiór tekstów i opisów 
pochodzących z Pisma 
Świętego. Składa się z 
następujących części: 
 
Czytania biblijne, które dzielimy na: 

I. Pierwsze czytanie: zwykle pochodzi ze Starego Testamentu 
II. Drugie czytanie: pochodzi z Nowego Testamentu, są to zwykle  

fragmenty z Listów Świętego Pawła lub innego z Apostołów, z 
dziejów Apostolskich lub Apokalipsy Św. Jana. Zwróć uwagę, iż 
drugie czytanie pojawia się w trakcie Mszy Świętej wyłącznie w 
niedzielę lub uroczystości 

Psalm responsoryjny – następuje po pierwszym czytaniu, to część 

śpiewana, jeśli msza święta odprawiana jest w tygodniu wówczas, nie 
ma drugiego czytania i bezpośrednio po psalmie następuje Aklamacja 
czyli śpiew przed Ewangelią, które tworzy radosne Alleluja, w tym 
momencie wszyscy wierni w kościele wstają. Zwróć uwagę, iż w okresie 
Wielkiego Postu zamiast Alleluja śpiewamy Chwała Tobie, Słowo Boże 
lub Chwała Tobie, Królu wieków 

Ewangelia: to słowo Boże o narodzinach, życiu, nauczaniu, męce, 

śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. A Ty wiesz ile jest 
Ewangelii? Wymień imiona Ewangelistów:………………………………………….... 
.................................................................................................................. 

Homilia czyli kazanie: kapłan w tym czasie wyjaśnia treści usłyszane 

w  czytaniach. Odsłuchujemy je w pozycji siedzącej.  

Wyznanie wiary: po zakończeniu homilii odmawiamy wyznanie wiary 

zaczynające się od słów ……...............................……………………………………. 

Zwróć uwagę, że jest odmawiane wyłącznie w niedziele i uroczystości. 

Modlitwa powszechna czyli tzw. Modlitwa wiernych, w której 

prosimy Boga o wszelkie łaski. Po słowach Ciebie prosimy 
odpowiadamy:……………………………….......……………………………………………….. 

LITURGIA SŁOWA 
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1. Pan Jezus cierpiał   i umarł na krzyżu -  z miłości do wszystkich 
ludzi. Każdy cierpiący człowiek jest Mu szczególnie bliski. 
Dlatego pomożemy chorym dzieciom. Wykonaj kartkę dla 
chorego dziecka. Taką, która wywoła na jego twarzy uśmiech. 
Z serduszkami, uśmiechem, kwiatkami. Technika 
dowolna.  Bardzo się postaraj. Musi to być kartka zrobiona 
sercem. Wszystkie kartki prześlemy do twoich rówieśników z 
Fundacji „Mam marzenie”, która spełnia marzenia dzieci 
cierpiących na choroby, które zagrażają ich życiu.  
 

2.  Wykonaj krzyż. Ale nie może to być rysunek. A więc: zrób 
wydzierankę, wykorzystaj np. plastelinę, kawałki materiału, 
patyczki itp. Koniecznie ozdób go. 

 
3. Które z postaci wymienionych w tabelce  to NIE są IMIONA 

osób uczestniczących w Drodze Krzyżowej Pana Jezusa? Te 
oznaczone kolorem fioletowym, zielonym czy różowym? 

  

Jan Szymon z Cyreny Łazarz 

Magdalena Dawid Józef 

Kajfasz Noe Piotr 

Weronika Izajasz Maria Matka Jezusa 

Abel Judasz Kain 

Setnik Mojżesz Marta 

 

Swoje prace: kartkę dla dzieci i krzyż wyślij na adres email parafii lub 
dostarcz do Zakrystii do 21.03.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu 
07.04.2021 r.  


