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Możesz prosić Świętego Filipa 
Neri, żeby dzielił z tobą radość 

pochodzącą od Boga, żeby 
nauczył cię śmiać się, mieć zawsze 
dobry humor i rozweselać innych 
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WITAJCIE W LISTOPADZIE 
1 listopada to wyjątkowy dzień. To Dzień Wszystkich Świętych. W naszej 
gazetce w każdym numerze przybliżamy Wam postać jednego 
wybranego Świętego. Ten numer będzie specjalny. Opiszemy Wam 
króciutko aż 14 Świętych!!! Święci są doskonałymi wzorami - uczą nas 
kochać Boga i są widzialnym znakiem Bożej Miłości. Poznaj postaci 
świętych do naśladowania: 

 

ŚWIĘTYM BYĆ… 
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Świętego Piotra 
możesz prosić o to, 
żeby pomógł ci przyjąć 
pełne czułości 
spojrzenie Jezusa, który 
zawsze przebacza 
kochającym Go i 
dążącym do poprawy 
 

Proś Świętego Pawła, żeby 
dał ci dar słów 
odpowiednich do głoszenia 
wiary oraz chrześcijańską 
postawę na co dzień, 
odwagę do życia według 
nauki Jezusa 
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Świętego Dominika 
możesz prosić o 
przekonujące słowa, 
gdy masz mówić o 
Jezusie, o takie 
słowa, które 
zachęcą innych do 
czynienia dobra  

Proś Świętą 
Genowefę, żeby 
pomogła ci 
zawsze wybierać 
dialog zamiast 
użycia siły 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Święty Ignacy może 
cię prowadzić przed 
podejmowaniem 
ważnych decyzji, tak 
abyś rozeznał sprawy 
na modlitwie i 
widział wyraźniej, co 
spodoba się Bogu 

Świętą Ritę 
możesz prosić o 
pomoc w 
beznadziejnych 
sytuacjach. Może 
ci ona też pomóc 
w przebaczaniu 
krzywd innym 

Święty Franciszek 
może nauczyć cię 
zachwytu dla 
prostych rzeczy i 
wdzięczności za nie 

Święta Hildegarda 
pomoże ci 

rozwinąć talenty, 
które mogą się 

przydać zarówno 
tobie, jak i innym 

Święty Jan Bosko 
może nauczyć cię 

zauważania innych 
ludzi i 

aktywizowania 
wszystkich 

Święta Bernadeta może 
nauczyć cię, jak mieć 

proste serce i jak 
przyjmować wolę Bożą. 

Proś ją, żeby nauczyła cię 
cierpliwości, łagodności i 

miłości do Matki Bożej. 
Możesz jej powierzyć 
wszystkich chorych i  

cierpiących, jakich znasz 

Możesz prosić 
Świętego 

Maksymiliana Kolbe, 
żeby ci pomógł 

zachować spokój w 
trudnych sytuacjach 



3 
 

 

W każdej potrzebie możesz 
prosić Świętego lub Świętą o 

pomoc! Pamiętaj - 
MODLITWA MA MOC! 

 

ZADANIE: Widzisz rysunek poniżej? W środkowym kółku narysuj siebie 
lub wpisz swoje imię. W kółkach na zewnątrz wypisz lub narysuj dobre 
uczynki, które prowadzą do świętości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za 
wstawiennictwem 
Świętego Jana 
Pawła II możesz 
prosić o odwagę 
potrzebną do 
obrony najsłabszych 

Święta Teresa od 
Dzieciątka Jezus 
może cię nauczyć 
wykonywania 
najprostszych 
czynności z 
miłością, na 
przykład: pomocy 
w domu, opieki 
nad chorym kolegą, 
pocieszenia kogoś, 
kto jest smutny 
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ZADANIE SPECJALNE:  
W kwadracie obok narysuj 
świętego, którego dzieci kochają i 
znają bardzo dobrze. Ten święty 
przychodzi do wszystkich dzieci i 
rozdaje im prezenty podczas Świąt 
Bożego Narodzenia, a jest nim: 
…………............................................ 
 

 

DEKALOG CZYLI DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH 
 

3. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ 
W trzecim przykazaniu Pan Bóg nakazuje święcić 
dzień święty, to znaczy uczestniczyć w niedzielę i 
święta we Mszy świętej i wstrzymać się od 
ciężkich prac. Niedziela jest dniem świątecznym, 
bo w tym dniu zmartwychwstał Jezus. Przeciw 
trzeciemu przykazaniu grzeszy ten, kto z własnej 
winy w niedzielę i święta opuszcza Mszę świętą 
lub ciężko pracuje bez koniecznej potrzeby. 
Niedziela jest też dniem, w których powinniśmy 
spędzać czas z rodziną i odpoczywać. 
 

Nie zapomnijcie wyciąć obrazka, za wszystkie 10 otrzymacie super nagrodę!!! 

 
Czy już wiesz kiedy wypada niedziela w kalendarzu? Tam gdzie jest 
serduszko. Możesz z pomocą Twoich rodziców narysować serduszko 
wtedy kiedy wypada niedziela w Twoim kalendarzu w domu. Dzięki temu 
będziesz pamiętał o tym, by dzień święty święcić!!! 


