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  DZIECIĘCA AKADEMIA 

  CYWILIZACJI MIŁOŚCI 
 

NUMER 9 
       Czerwiec 2021 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
To wyjątkowy dzień w Roku… bo tego dnia wszystkie dzieci na całym 
świecie obchodzą swoje święto… Tego dnia każda Twoja koleżanka i 
każdy Twój kolega ma święto…tak jak Ty!!! Dlatego bądźcie dla siebie mili, 
uśmiechajcie się do siebie i pomagajcie...  
Bądźcie tak dobrzy dla innych, jak Pan Jezus i Matka Boża są dla Was!!!  

 

 

 

Co w czerwcowym numerze 

Litania do Serca Pana Jezusa 
3 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało 

9 czerwca  Dzień Przyjaciela 

23 czerwca  Dzień Ojca 
24 czerwca Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela 

25 czerwca Koniec roku szkolnego - Wakacyjna lekcja religii 
29 czerwca Święto Apostołów Piotra i Pawła 

WAKACJE 
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Nabożeństwa czerwcowe 
Litania do Serca Pana Jezusa  
Wiecie co to jest Litania? To modlitwa do Pana 
Jezusa, Maryi, Ducha Świętego oraz innych 
świętych, w której błagamy o pomoc. Może być 
odmawiana lub śpiewana.  
Litania do Serca Pana Jezusa jest odmawiana w 
czerwcu. 33 razy powtarzamy w tej Litanii wyraz 

serce  Ale Serce jest nie tylko sercem.  

Sercem mogą być oczy  Mówi się, że ktoś ma oczy serdeczne. Oczy 
Jezusa - pełne dobroci i miłości. Pan Jezus dostrzegł biedną kobietę i 
nieśmiałego grzesznika.  

Sercem mogą być usta  Mówi się, że ktoś ma usta serdeczne. Usta 
Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze. Pan Jezus na spowiedzi świętej 
mówi: "Idź, odpuszczone ci są grzechy twoje ".  

Sercem mogą być ręce  Mówi się: ręce serdeczne. Ręce Jezusa - aż do 
śmierci posłuszne. Pan Jezus dźwigał dzban wody, bo pomagał Matce 
Bożej i dźwigał krzyż, na którym umarł.  

Sercem mogą być stopy  Stopy, które idą cichutko, żeby nikogo nie 
obudzić. Stopy Jezusa, które szły do grzeszników.   

Czy wiesz, że Serce widzi serce?  Obejmuje, biegnie, śpieszy z 
pomocą.  
 

Zagadka: Bez niego żyć nie dasz rady, najlepiej aby było bez wady, 

stuk- puk, stuk- puk bije wielce, a nazywa się: ………………………………….... 
 

Pytania- zadania:  
1) KOMU POŚWIĘCONY JEST MIESIĄC 

CZERWIEC?  
a) Matce Bożej  
b) Panu Jezusowi  
c) Duchowi Świętemu  
  

2) PODCZAS NABOŻEŃSTW 

CZERWCOWYCH ODMAWIAMY:  
a)   Litanię do Matki Bożej  
b)   Litanię do Imienia Jezus  
c) Litanię do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa
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To obraz Serce Jezusa… 
Zastanów się… 
1. Na co wskazuje dłonią Pan 
Jezus?  
2. Jakie znaki są namalowane 
wokół serca Pana Jezusa?  
3. Co mogą one oznaczać ? 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Zadanie: 
Pokoloruj obrazek 
przedstawiający Serce 
Pana Jezusa  
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3 czerwca Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało  

Chyba każdy z Was był na procesji Bożego 
Ciała. W czasie procesji śpiewamy: "W tej 
Hostyi jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz 
prawdziwy". To znaczy, że Bóg, który kocha, 
NIE umiera. W malutkiej, białej Hostii, 

podobnej do opłatka, jest 
coś potężnego i 
niezwykłego. W Boże Ciało 
ksiądz niesie Hostię w 
monstrancji, dziewczynki 
sypią kwiatki, ludzie idą 
ulicami i wielbią Pana Jezusa. Pana Jezusa nie widzimy, 
jest zupełnie schowany, ukryty, ale NAPRAWDĘ JEST!!! 
Ukrył się, ale wciąż JEST i wciąż nas KOCHA.  

Zadanie: Pokoloruj rysunek obok 

 
9 czerwca - Dzień Przyjaciela  
Przyjaciel to ten, który jest przy mnie: "przy - ja". On 
mnie lubi - i ja go lubię. Co to znaczy: być 
przyjacielem Jezusa? To znaczy być tym, który kocha 
Pana Jezusa, odmawia pacierz rano i wieczorem, 
uczy się religii, nie kłamie, a jeśli zrobi coś złego, to 
przeprasza. Jaka to 
wielka rzecz być 

przyjacielem Pana Jezusa!!! Pomyśl, czy 
chcesz być Jego przyjacielem? Czy chcesz 
podobać się samemu Panu Jezusowi? 
Ten się podoba Jezusowi, kto kocha 
innych. 

 
Zadanie: Pokoloruj obrazek Pana 

Jezusa, który kocha wszystkie dzieci. 
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Otwórz szeroko oczy i popatrz, co dzieje się w 
przyrodzie i pomyśl o Panu Bogu. Jaki On jest 
dobry i wspaniały, że stworzył wiosnę i lato, 
wakacje, morze, góry, lasy, ptaki, motyle, 
kwiaty... Czy potrafisz zobaczyć te wszystkie Boże 
cuda w przyrodzie? Kto patrzy na świat, widzi tyle 
cudów na każdym kroku.  

 

23 czerwca - Dzień Ojca  
Co to znaczy "Ojciec niebieski"? Znaczy Pan 
Bóg. W pacierzu mówimy o Bogu nieba: 
"Ojcze nasz, któryś jest w niebie (...)". Nie 
widzimy Ojca niebieskiego, ale On widzi nas. 
Widzimy za to naszych 
ziemskich ojców. Nasi 
tatusiowie pracują i 

kochają nas. 23 czerwca to ich dzień. Pomódl się w 
intencji Twojego taty. Twój tata to wielki skarb. I ten 
na ziemi i ten w niebie. Pamiętaj… Twój Tata jest 
SUPER!!! 
 

 

24 czerwca Narodzenie Świętego  
Jana Chrzciciela 

Jan Chrzciciel to surowy święty, bardzo 
wymagający. Ubierał się byle jak i nie był 
wybredny w jedzeniu, ale stale mówił o Panu 
Jezusie. To on powiedział: "Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzechy świata". I ręką wskazał Pana 
Jezusa. W każdej Mszy Świętej powtarzamy te 
słowa i stale przypomina nam się Jan Chrzciciel. 

Imię Jan oznacza "Bóg jest łaską". Niech każdy Janek pomodli się do 
swojego patrona i prosi go o opiekę. 
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25 czerwca Koniec roku 
szkolnego - Wakacyjna 
lekcja religii  
W czasie wakacji religii 
będzie uczyła nas sama 
przyroda, o Panu Bogu będzie uczyć niebo nad morzem i górami. Popatrz 
w niebo! Jakie ogromne - takie jak Pan Bóg!!! Spójrz w niebo i powiedz 
" Ojcze nasz, któryś jest w niebie..." O Panu Bogu będzie uczył las. Ile jest 

drzew w lesie!!! A każde drzewo wyrasta z jednego 
małego nasionka! Cały las mówi o Panu Bogu. O 
Panu Bogu będą uczyły kwiaty. Każdy kwiat jest 
tak piękny, że mówi: "Patrząc na mnie - UWIERZ W 
PANA BOGA".  
 

 
 

 
 
29 czerwca Święto  
Apostołów Piotra i Pawła  
Świętego Piotra chwalą, że ludziom otwiera 
drzwi do nieba. Oczywiście tym, którzy 
mają dobre serce. Świętego Pawła chwalą, 
że pisał piękne listy, które czytamy w czasie 
Mszy Świętej. Od Świętego Piotra 
nauczymy się żałować za swoje grzechy. Od 
Świętego Pawła nauczymy się pisania 
listów i odpowiadania na korespondencję.  
 

Zadanie: Napisz króciutki list do kogoś 

kogo bardzo kochasz albo lubisz. Może to być mama, tata, koleżanka, 
babcia i dziadek, a nawet Pan Jezus. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, poproś 
św. Pawła o pomoc. 
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To wyjątkowy czas zwłaszcza dla Was kochane dzieci… To czas 
wymarzonego odpoczynku… czas kiedy nie musicie rano wstawać do 
szkoły czy odrabiać pracy domowej. Nie oznacza to jednak, że wakacje 
to czas kiedy nic nie musicie. Otóż wakacje to nie tylko czas na 
odpoczynek… to czas niezwykły, bo właśnie wtedy macie więcej 
możliwości, by robić to, co sprawia Wam najwięcej przyjemności… 
Wypisz poniżej czynności, które lubisz najbardziej: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

WAKACJE 

To też czas kiedy zazwyczaj 
wyjeżdżamy z rodzicami na 
wymarzony odpoczynek w 
różne bardzo ciekawe i 
piękne miejsca. Możemy 
podziwiać morskie fale, 
największe polskie jeziora na 
Mazurach, zdobywać szczyty gór, wyjechać za granicę do innych krajów 
lub spędzić czas u babci  Możliwości mamy mnóstwo… Dlatego 
wakacje są takie super…. 

ZADANIE:  Przygotuj swój wakacyjny plecak. Wypisz lub dorysuj obok 

strzałek przedmioty, które zabierzesz ze sobą na wakacje. 
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Na koniec coś najważniejszego!!! Pamiętaj, że wakacje nie 

oznaczają odpoczynku od modlitwy. Pan Jezus zawsze powinien 
zajmować ważne miejsce w naszym życiu. Pamiętaj w wakacje o 
codziennej modlitwie, o uczestnictwie we Mszy Świętej w niedzielę, ale 
przede wszystkim o tym, by zabrać do swojego serca Pana Jezusa 
niezależnie od tego gdzie wyjedziesz na wakacje… Pamiętałeś/łaś by 
zabrać Pana Jezusa do swojego wakacyjnego plecaka? 
 

PANIE JEZU ZAPRASZAM CIĘ BYŚ TOWARZYSZYŁ MI 

PODCZAS MOICH WAKACJI!!! 


