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  DZIECIĘCA AKADEMIA 

  CYWILIZACJI MIŁOŚCI 
 

NUMER 11 
       Październik 2021 

  

Witajcie w Październiku – miesiącu 

szczególnie poświęconym Maryi i modlitwie 
różańcowej.  Poprzez odmawianie Zdrowaś 
Maryjo łączymy się duchowo z Matką Pana 
Jezusa. Zwróć szczególną uwagę kiedy w 
Twoim kościele odbywa się nabożeństwo 
różańcowe, zaproś koleżanki i kolegów do 
wspólnej modlitwy do Matki Bożej. 

 

WYDARZENIE BIBLIJNE 

Arka Noego  
Stworzeni przez Pana Boga ludzie nie 
chcieli słuchać Bożych słów. W ich sercach 
było coraz więcej zła. Często się kłócili i 
mieli ponure miny, a Pan Bóg to widział i 
postanowił, że ześle wielką powódź. Tylko 
jeden człowiek miał być uratowany. Był 
nim Noe, który bardzo kochał Pana Boga i służył Mu całym sercem. Pan 
Bóg polecił Noemu zbudować wielką arkę, która miała być ocaleniem 
przed powodzią dla jego rodziny i różnych gatunków zwierząt. Kiedy arka 
była gotowa, Noe z rodziną oraz wszystkie pary zwierząt znalazły w niej 
schronienie. Bóg zamknął drzwi i spuścił na ziemię potop. Woda unosiła 
arkę wiele dni, a kiedy deszcz ustał, Noe wypuścił gołębicę, by sprawdzić 
czy można opuścić łódź. Pan Bóg pobłogosławił Noego i jego rodzinę za 
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dobre życie i obiecał, że nie ześle 
już potopu na ziemię. A znakiem 
tej obietnicy uczynił tęczę, która 
połączyła niebo z ziemią. 
 
Odpowiedz na poniższe pytania, a 
jak skończysz pokoloruj obrazek  
 
1) Jaki był Noe?  
a) bogaty i zarozumiały  
b) sprawiedliwy i dobry  
2) Jakiego ptaka wypuścił Noe z arki ?  
a) gołębicę  
b) wróbla  
3) Co Bóg obiecał po potopie?  
a) że już nigdy nie ześle potopu  
b) że Noe będzie sławny i bogaty 
 
 

FRAGMENT Z PISMA ŚWIĘTEGO 
"Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!  
Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł" (Mt 21,28-32) 

 
Dla niektórych TAK znaczy NIE, a NIE znaczy TAK. Co to za szyfr? Jest on 
dobrze znany buntownikom, czyli większości z nas. Mama i Tata jednak 
bardzo dobrze wiedzą, kiedy Nie znaczy Nie, a kiedy oznacza Tak. Oprócz 

rodziców, wie o tym też nasz najlepszy przyjaciel, a 
także Pan Bóg. On bezbłędnie radzi sobie z tymi 
kodami, szyframi i zawiłościami. W tej Ewangelii 
słyszymy taką zaszyfrowaną rozmowę. Pan Jezus, 
opowiedział nam historię o ojcu, który poprosił syna, 
by ten poszedł i pracował w winnicy. Syn zgodził się, 
powiedział TAK, ale nie pracował tylko odpoczywał 
pod drzewem. Nie zrobił tego, co obiecał. Oszukał i w 
ten sposób sprawił przykrość temu, który go kocha.  
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Zastanów się nad swoim zachowaniem… Pomyśl 
czy mówiąc komuś TAK zrobię to, albo TAK odrobię 
pracę domową, TAK odmówię modlitwę wieczorną, 
naprawdę to robisz?  
ZAPAMIĘTAJ!!! Tu nie chodzi o to, byś zawsze 
zgadzał się na wszystko… Masz prawo powiedzieć 
NIE!!! Ale jeśli już się zgadzasz i coś obiecujesz, to 
trzeba wywiązać się z danego słowa. Pan Jezus uczy 
nas tutaj, że jednak lepiej jest, kiedy TAK znaczy 
TAK, a NIE znaczy NIE. 

 

DEKALOG CZYLI DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH 
 

2. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA SWEGO NADAREMNIE 
 

Co to znaczy "nadaremnie"? Kiedy np. mówi się "Boże" lub "Jezus Maria" 
dla zabawy. Co nakazuje Pan Bóg w drugim przykazaniu? Pan Bóg 
nakazuje w drugim przykazaniu, abyśmy imię Boże oraz imiona Świętych 
wymawiali z czcią i szacunkiem. Nie można wzywać Pana Boga, gdy nie 
robi się tego z potrzeby serca, np. gdy chcemy zepchnąć swoją 
odpowiedzialność na kogoś innego, ukryć nasze lenistwo. Przeciw 
drugiemu przykazaniu grzeszy ten, kto imię Boże lub imiona Świętych 
wymawia lekkomyślnie, w żartach lub gniewie, kto przysięga 

niepotrzebnie lub fałszywie. 
 
Co jest napisane w 
różowej dymce? 
  

Czy to co mówi dziewczynka jest zgodne z 2 
przykazaniem? Czy Tobie zdarza się tak 
reagować? Uważaj, by nie wzywać imienia 
Pana Boga nadaremnie.  
Nie zapomnijcie wyciąć obrazka obok, jeśli 
zbierzecie wszystkie 10 otrzymacie super 
nagrodę!!! 

Hej 
Ola! 

Boże 
Co ona 

chce 



4 
 

ŚWIĘTYM BYĆ…  
Święty Stanisław Kostka „Mężny w wierze, 

wierny powołaniu”- Patron dzieci i młodzieży.  
Urodził się bardzo dawno temu, bo w 1550 roku 
i był młodym, polskim szlachcicem. Jego życie to 
bieg ku świętości. Stanisław nie wstydził się 
modlitwy, a wśród kolegów wyróżniał się 
pobożnością i skromnością. Gorliwie służył do 
Mszy Świętej, często pozostając w kościele na 
Adoracji Pana Jezusa. Odznaczał się też 
szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Kiedyś ciężko zachorował i 
zjawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem. Od niej doznał 
cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, by został zakonnikiem. Kiedy 
Ojciec Stanisława nie zgodził się na pójście syna do zakonu, on w 
przebraniu żebraka zdecydował się na ucieczkę. Szedł na pieszo do 
Rzymu! W 1568 roku (wbrew woli ojca) złożył śluby zakonne i był 
wzorem zakonnika. Maryję nazywał swoją Matką i Panią. A kiedy przed 
śmiercią podano mu do ręki różaniec, ucałował go i wyszeptał: "To jest 
własność Najświętszej Matki". Z krzyżem i obrazkiem Matki Bożej w ręku 
zmarł 15 sierpnia 1568 roku, mając zaledwie 18 lat.  
Święty Stanisławie pomóż mi rozpalić w sobie tak wielką miłość do 
Maryi jaką Ty miałeś i naucz mnie modlitwy różańcowej. Amen 
 

W czym mamy naśladować naszego patrona? 

  
 
 
 
 
 

 
 

I to tyle w tym numerze, do zobaczenia za miesiąc!  
 


