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  DZIECIĘCA AKADEMIA 

  CYWILIZACJI MIŁOŚCI 
 

NUMER 8 
       Maj 2021 

  
 

 

Kalendarium majowe 
1 maja święto Św. Józefa 

3 maja święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
13 maja Wniebowstąpienie Pańskie 

15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny 
22 maja Dzień Praw Zwierząt 

23 maja Zesłanie Ducha Świętego - Zielone Świątki  
26 maja Dzień Matki 

30 maja Niedziela Najświętszej Trójcy 
Eucharystia – obrzędy końcowe 

W maju  
do Maryi się zwracamy, 
nasze prośby Jej oddamy… 
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MAJ MIESIĄCEM  MARYI 

Mamy maj. Ile razy mówimy o maju, tyle 
razy przypomina się Matka Boża, bo to 
jest miesiąc Jej poświęcony. Codziennie 
w maju mówimy: "Matko Boża, módl się 
za nami". Odprawiamy nabożeństwa 
majowe, śpiewamy pieśni. Śpiewamy też 
Litanię Loretańską, którą ułożono w 
mieście Loretto. Śpiewamy w niej do 
Matki Bożej: "Królowo", ale czy Jej 
słuchamy? Królowej trzeba słuchać, bo 
Ona mówi nam: "Zawsze pamiętaj o Panu 
Jezusie". Śpiewamy w Litanii: "Domie 
złoty", ale Matka Boża była uboga, nie 
chciała złota, ubierała się skromnie, chodziła boso i kochała biednych. 
Śpiewamy: "Uzdrowienie chorych". Czy pamiętamy, że w domu jest ktoś 
chory i źle się czuje? Czy wtedy nie hałasujemy? Czy pomagamy brać 
lekarstwa? Śpiewamy: "Ucieczko grzeszników". Czy uciekamy do Matki 
Bożej przed grzechem? Żeby nie zgrzeszyć, trzeba uciekać do Matki Bożej, 
to znaczy MODLIĆ SIĘ DO NIEJ. Śpiewamy: "Pocieszycielko strapionych". 
Czy potrafimy kogoś pocieszyć? Może mamusię - dobrym zachowaniem, 
dobrym stopniem. PAMIĘTAJ!!! Śpiewamy Litanię do Matki Bożej nie po 
to, żeby pięknie śpiewać, ale BY STAWAĆ SIĘ LEPSZYM. 
 
ZADANIE 1: Otocz kółkiem modlitwy do Matki Bożej lub za Jej przyczyną:  

 

 
  
 

 
 
 
 
 

Anioł Pański 

Aniele Boży 
Chwała Ojcu 

O Mój Jezu 
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ZADANIE 2: Teraz czas na sprawdzenie Twojej wiedzy na temat Maryi – Mamusi 
Pana Jezusa. Połącz w pary cyfrę z literą. 

 
1 Bernadetta  a Inaczej modlitwa "Zdrowaś Mario " 
2 Niepokalane Poczęcie  b Uroczystość z dnia 8 grudnia 
3 Lourdess  c Miejsce objawień Maryi we Francji 
4 Betlejem  d Tam Maryja urodziła Jezusa 
5 Józef  e Miasto, z którego pochodziła Maryja 
6 Gabriel  f Nie popełniła grzechu- to znaczy? 
7 Niepokalana  g Czyją mocą Maryja poczęła Jezusa? 
8 Pozdrowienie anielskie  h Jej Maryja powiedziała, że jest "Niepokalana" 
9 Ducha Świętego  i Imię Anioła ze Zwiastowania 
10 Nazaret  j Mąż Maryi 

Poprawne odpowiedzi znajdziesz na dole strony 

 

 

Święty Józef był opiekunem Pana 
Jezusa, a z zawodu był cieślą. Jest 
wzorem doskonałej ufności Panu 
Bogu. Poznaj modlitwę do Świętego 
Józefa: Józefie, nazywany 
sprawiedliwym i cichym... Chcę 
nazywać Cię swoim przyjacielem. Wraz 
z Jezusem i Maryją masz miejsce w 
moim sercu. Ty przyjąłeś Jezusa do 
swojego domu, pomóż nam Go 
znaleźć. Powiedz mi, gdzie On jest, gdy 
cierpię i czuję się samotny. Powiedz mi, 
gdzie On jest, gdy jestem pogodny, a 
ludzie szukają u mnie radości i przyjaźni. Józefie, mój przyjacielu, prowadź 
mnie do Jezusa co dzień. Ty jesteś przykładem działania mocy Ducha 
Świętego, naucz mnie rozpoznawać Jego dary i cuda. Ty miałeś szeroko 
otwarte serce i dłonie, dopomóż w tym mojemu sercu i dłoniom (modlitwa 
biskupa Leona Souliera ) 
 

Odpowiedzi do Zadania 2: 1-h/2-b/3-c/4-d/5-j/6-i/7-f/8-a/9-g/10-e 
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3 maja dzień Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski 
Matka Boża to Niezwykła Królowa! Nikt Jej nie 
widzi, a Ona ma swoją stolicę w Częstochowie. 
Ma swój skarbiec królewski na Jasnej Górze. W 
ciągu całych wieków ludzie dawali Jej prezenty: 
pierścionki, obrączki, korale, różańce, bursztyny, ordery i wiele innych. 
Nasza Niewidzialna Królowa ma swoją koronę i berło. Ma tłumy 
pielgrzymów, którzy do Niej przychodzą. Nie widzimy Jej, a klękamy przed 
Nią, modlimy się do Niej, wstydzimy się grzechu. Taka niezwykła, 
tajemnicza nasza Królowa. Chociaż Jej nie widzimy - jest obecna i pomaga 
nam w trudnych chwilach. 

 

13 maja Wniebowstąpienie Pańskie 

 Pan Jezus tak znikł, że do tej pory Go nie widać. 
Wiemy, że jest wśród nas, ale Go nie widzimy, bo 
jest niewidzialny. Możemy Go szukać w górze i na 
dole, ale i tak Go nie zobaczymy. Żył kiedyś mały, 6-
letni święty. Nazywał się Paschalis. Wszedł kiedyś 
na wielki ołtarz, przybliżył się do tabernakulum i 
koniecznie chciał zobaczyć Pana Jezusa. Wołał: 
"Jezu, pokaż się!" Ale Pan Jezus nie pokazał się, bo 
Bóg nie chce, żeby Go widzieć. 
 

15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny 

Zrób w tym dniu maleńką przyjemność 
każdemu z domowników. Ofiaruj za każdego 
modlitwę. Powiedz mu, że Go kochasz i jest 
dla Ciebie bardzo ważny. 
MINI- ZADANIE:  Co to za słowo: Tutaj życie się 

zaczyna. Kończy się na - A , 3 sylaby ma? Pomoże Ci 

rozsypanka literowa: D N R O I A Z (rozwiązanie wpisz 

poniżej) 

……………………………………………………………………………… 
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22 maja to Dzień Praw Zwierząt 

"Pochwalony bądź, Panie, ze wszystkimi Twymi 
stworzeniami". Masz w domu jakieś zwierzątko? 
Pieska, kotka, a może chomika albo świnkę 
morską? Podziękuj Panu Jezusowi za wszystkie 
zwierzęta, które dla nas stworzył, a szczególnie 
za te które masz w domu i kochasz jak 
prawdziwych przyjaciół. 

 
23 maja Zesłanie Ducha Świętego tzw. Zielone Świątki  
Uczniowie Pana Jezusa widzieli Go 
po śmierci jeszcze 40 dni, a potem 
nie wiedzieli co robić i pozamykali 
się w Wieczerniku. Modlili się, ale 
jak ktoś nie wie, co robić, to i modlić 
się nie potrafi. Nagle zerwała się 
burza. Trzęsło domem jak drzewem. 
Uczniowie wyskoczyli z Wieczernika 
i zrozumieli: "Jak to, co robić?! 
Mamy opowiadać o Jezusie!!! O 
tym, że jest Pan Bóg, że mamy 
duszę, która nie umiera. Nagle 
zrozumieli, że trzeba mówić to 
wszystko, czego ich uczył Pan Jezus. To jest chwila, kiedy DUCH ŚWIĘTY 
zmienia człowieka, który wcześniej nie wiedział, co robić i nagle WIE!!! 
PAMIĘTAJ!!! Nagłe zrozumienie tego, co mamy DOBREGO robić - to 
właśnie tchnienie Ducha Świętego.  
 
MINI- ZADANIE: Naucz się na pamięć:  
 

DUCHU ŚWIĘTY,  
NI Z TEGO NI Z OWEGO, 

TCHNIJ NA NAS, CHUCHNIJ, 
 NA CAŁEGO. AMEN 
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26 maja Dzień Mamy  

Tego dnia Twoja Mama obchodzi swoje 
święto, dlatego to wyjątkowy dzień. 
Twoja Mamusia jest nie tylko dobra - jest 
najlepsza!!! To Mama pracuje od rana do 
wieczora, bo w 
domu zawsze jest 

coś do zrobienia. Twoja Mamusia to prawdziwy 
skarb i trzeba za nią się modlić. Objąć ją i pocałować 
w lewy i prawy policzek. Jak umiesz narysuj jej 
piękną laurkę, na pewno będzie bardzo szczęśliwa. 
Twoja mamusia jest najlepsza ze wszystkich mamuś 
na świecie. Szanuj i kochaj ją z całego serduszka. 

 
30 maja obchodzimy  
Niedzielę Najświętszej Trójcy  
OJCIEC kocha Syna, SYN kocha Ojca, a łączy ich Miłość 
- dobry DUCH MIŁOŚCI. Gdzie jest Miłość - tam jest Pan 
Bóg. Tam, gdzie się wszyscy kochają, pomagają sobie - 
jest dobry DUCH, 
który wszystkich 

łączy. Co robić, żeby Pan Bóg zawsze był 
w moim domu? Trzeba pomagać sobie, 
przepraszać i modlić się za innych. 
Wtedy w mieszkaniu jest BÓG, czyli 
MIŁOŚĆ.  
PAMIĘTAJ!!! Ile razy dotykamy czoła, 
serca i ramion i mówimy: "W imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego", niech nam się 
przypomni OJCIEC, który kocha Syna, 
SYN który kocha Ojca i MIŁOŚĆ, jaka 
łączy tych, którzy się kochają. 
MINI – ZADANIE: pokoloruj obrazek 

Najświętszej Trójcy według własnego pomysłu  
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OBRZĘDY KOŃCOWE MSZY ŚWIĘTEJ 

To już ostatnia, czwarta część Mszy Świętej. Rozpoczyna się bezpośrednio 
po zakończeniu modlitwy po Komunii Świętej. Kapłan podaje tzw. 
ogłoszenia duszpasterskie, czyli wszystkie informacje dotyczące życia 
wspólnoty wiernych.  
Następnie kapłan zwrócony do wiernych stojąc przy ołtarzu, rozkłada ręce 
i udziela Błogosławieństwa kapłańskiego mówiąc: Pan z wami, a my 
wszyscy odpowiadamy (uzupełnij, jeśli nie pamiętasz zwróć uwagę na ten moment 

na następnej Mszy Świętej): …………….......................................................…………… . 
Następnie mówi: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i 
Duch Święty, a my wszyscy odpowiadamy (uzupełnij): …………………………….... . 

Teraz następuje rozesłanie: kapłan zwrócony do wiernych mówi: Idźcie w 
pokoju Chrystusa, a my odpowiadamy (uzupełnij): ..........………………………….. . 
Na koniec Mszy Świętej kapłan całuje ołtarz na znak szacunku i kłania mu 
się wraz z ministrantami, po czym przyklękają przed Najświętszym 
Sakramentem i odchodzą do zakrystii. W tym samym czasie rozpoczyna 
się pieśń na zakończenie sprawowanej Eucharystii. 

 

TEST WIEDZY O MSZY ŚWIĘTEJ  
(zaznacz jedną, właściwą odpowiedź): 
 
1.  Co nie jest częścią Mszy Świętej? 

a) Obrzędy wstępne 
b) Liturgia słowa 
c) Adoracja Krzyża 
d) Liturgia eucharystyczna 

2.  Jak nazywa się centralna część kościoła, miejsce na    
którym kapłan składa ofiarę? 

a) Ołtarz 
b) Ambona 
c) Zakrystia  
d) Chrzcielnica 

 
3.  Co robi Kapłan by okazać cześć ołtarzowi na początku i na końcu każdej Mszy Świętej? 

a) Okadza ołtarz 
b) Śpiewa hymn Chwała na wysokości 
c) Kładzie się krzyżem przed ołtarzem 
d) Całuje ołtarz  
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4.  Akt pokuty podczas obrzędów wstępnych Mszy Świętej, to moment w którym: 
a) Spowiadamy się w konfesjonale 
b) Żałujemy i przepraszamy Boga za nasze złe uczynki 
c) Klęczymy przed krzyżem 
d) Przepraszamy rodziców za złe zachowanie 

5.  Jak nazywa się miejsce, z którego głoszone jest Słowo Boże? 

a) Pulpit 
b) Piedestał 
c) Ambona  
d) Balkon  

6.  Czytania biblijne, śpiew psalmu, Ewangelia i homilia to elementy, której części Mszy 

Świętej? 
a) Obrzędów wstępnych 
b) Liturgii słowa 
c) Liturgii eucharystycznej 
d) Obrzędów końcowych  

7.  Gdzie Pan Jezus ustanowił Eucharystię? 

a) Na Ostatniej Wieczerzy 
b) Na Górze Tabor podczas przemienienia 
c) Na pustyni kiedy rozmnażał chleb 
d) Po wskrzeszeniu swojego przyjaciela Łazarza  

8.  Jak się nazywa moment podczas Mszy Świętej, kiedy chleb i wino zamieniają się w 
Ciało i Krew Pana Jezusa? 

a) Prefacja 
b) Adoracja 
c) Komunia Święta 
d) Przeistoczenie  

9.   Najdoskonalszym wyrazem zjednoczenia człowieka z Bogiem jest: 

a) Ewangelia 
b) Akt pokuty 
c) Komunia Święta 
d) Błogosławieństwo kapłana 

10.  Ostatni element Mszy Świętej, kiedy kapłan wypowiada do wiernych słowa: „Idźcie 
w pokoju Chrystusa” to: 

a) Błogosławieństwo 
b) Kolekta 
c) Ogłoszenia duszpasterskie 
d) Rozesłanie 

 

ZADANIE KONKURSOWE: Wykonaj pracę plastyczną "Słoneczny medalion": 

narysuj duże, żółte koło i doklej promyki według własnego pomysłu. Na każdym promyku 
wpisz cechę swojej Mamy. Do pracy plastycznej dołącz kartkę z odpowiedziami z Testu 
Wiedzy o Mszy Świętej. Wszystko dostarcz do Zakrystii do 16 maja. Ogłoszenie 
wyników 30 maja. Będą nagrody!!! 


