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FERIE ZIMOWE CZAS ZACZĄĆ!!! 
Masz już pomysł jak spędzisz czas 
wolny od szkoły? Czy będzie to wyjazd 
na narty, a może będziesz się uczyć 
jazdy na łyżwach lub nadrobisz 
zaległości w lekturach szkolnych? Jeśli 
nie masz jeszcze pomysłu, to 
zapraszam Cię do zapoznania się z 
naszą lutową gazetką. Tutaj jak 
zawsze ciekawe informacje i zadania!! 
 

 

FRAGMENT Z PISMA ŚWIĘTEGO 
 

"Ja jestem krzewem winnym - wy latoroślami" 

Winogrono, choć jest takie małe, to jednak stało się prawie 
najważniejszym owocem. Wie, że musi mocno trzymać się 
winnego krzewu i dojrzeć, bo czekają na niego chorzy, dla 
których robi się z jego owoców sok. A z tych najbardziej 
dojrzałych winogron przygotowuje się wino, które w 
czasie Mszy Świętej staje się krwią Pana Jezusa. Kto 

by pomyślał, że takie malutkie, a może stać się aż tak ważne! 
Pan Jezus porównał nas do tych owoców, a siebie do winnego 
krzewu. I obiecał, że jeśli będziemy się Go mocno trzymali, to 
pięknie dojrzejemy i będziemy Mu bardzo potrzebni.  

ZADANIE: Pomyśl, kim chcesz zostać kiedy dorośniesz i dlaczego? 
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WYDARZENIE BIBLIJNE 

ABRAHAM UWIERZYŁ BOGU 
Czy wiesz, że Bogu bardzo na Tobie 
zależy? Dlatego, gdy coś Cię smuci lub 
niepokoi, Bóg chce, byś Mu o tym 
powiedział i zostawił sprawę w Jego 
rękach. Bóg dużo lepiej poradzi sobie z Twoimi troskami niż Ty sam. 
Takim przykładem całkowitego zawierzenia Bogu jest postać Abrahama 
ze Starego Testamentu. Był on prawdziwym przyjacielem Boga i tylko z 
jednego powodu było mu ciężko na sercu - nie miał dziecka. Abraham, 
mimo podeszłego wieku, ufał Bogu bezgranicznie i wiedział, że Bóg ma 

dla niego najlepszy plan. Wierność Abrahama została 
nagrodzona, bo Bóg dał mu syna - Izaaka.  
PYTANIE: Wierzyć w Boga - jak to zrobić ? Całym sercem 
ufać Temu, kto nas najbardziej kocha, tak jak zrobił to 
Abraham.  
ZADANIE: Oddaj wszystkie swoje troski i smutki w ręce 
Pana Boga. Przytul się do Niego i poproś, by Ci 
towarzyszył w każdym momencie Twojego życia. 

 

DEKALOG CZYLI DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH 
 

6. NIE CUDZOŁÓŻ 

 
ZAGADKA: Jest święte i każdy nosi je 
ze sobą?  Czy wiesz co to jest? 
To nasze ciało. Takie jakie mamy. Ktoś 
jest wysoki, a ktoś niski. Jeden jest 
grubaskiem, a drugi chudzielcem. 
Ciało jest bardzo cenne, bo jest 
świątynią Ducha Św. Szanuj swoje 
ciało i ciało swoich kolegów i 
koleżanek. Kochaj siebie i innych. 
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Nieczysty jest ten, kto traktuje ciało jak rzecz na sprzedaż lub jak 
zabawkę. Dla przyjemności i na pokaz. Nie jest grzechem to wszystko, co 
jest konieczne dla czystości i zdrowia ciała. W szóstym przykazaniu Pan 
Bóg nakazuje, abyśmy byli skromnymi i czystymi w słowach i uczynkach. 
Nie zapomnijcie wyciąć obrazka z poprzedniej strony, nagroda czeka!  

 

ŚWIĘTYM BYĆ…  
Faustyna Kowalska pochodziła z biednej, 
chłopskiej rodziny. Do szkoły poszła dopiero mając 
12 lat i uczyła się tylko 3 lata, bo musiała pracować, 
aby pomóc rodzinie. Już od 7-ego roku życia 
słyszała wewnętrzny głos, który wzywał ją do życia 
zakonnego. Faustyna została przyjęta do 
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 22-ego 
lutego 1931 roku po raz pierwszy ukazał się jej Pan 
Jezus. Polecił namalowanie obrazu 
przedstawiającego Go w takiej postaci, w jakiej się 

objawił. Obraz Jezusa Miłosiernego, na którym jest napis: "Jezu, ufam 
Tobie", zdobi również nasz kościół. Faustyna dostąpiła wielu łask, ale 
także prób i cierpień. Wszystko zapisywała w "Dzienniczku" na wyraźne 
życzenie Pana Jezusa. Wspierała potrzebujących, dawała piękny przykład 
pobożności i pracowitości. Za jej sprawą na całym świecie 
rozpowszechnił się kult Miłosierdzia Bożego. W 2000 roku Ojciec Święty 
Jan Paweł II ogłosił ją świętą. 
 
ZADANIE KONKURSOWE NA FERIE: Na następnej stronie znajduje się obraz 
Jezusa Miłosiernego. Pokoloruj, wyklej, pomaluj farbami lub inną dowolną 
techniką ten obrazek. Zwróć szczególną uwagę na kolory promieni 
wychodzące z serca Pana Jezusa. Po feriach, do 20.02.2022 r., dostarcz swoją 
pracę do Zakrystii. Rozstrzygnięcie konkursu 27.02.2022 r.  
Jeśli nie chcesz brać udziału w konkursie pokoloruj obrazek, wytnij ostatnią 
stronę gazetki i postaw Go w dowolnym miejscu w swoim pokoju, tak byś mógł 
codziennie rano witać się z Panem Jezusem i mówić mu na dobranoc: 

  Jezu, ufam Tobie 
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   Jezu, ufam Tobie 


