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„W jednym z miejsc, w którym 

przebywał Jezus, bardzo pragnęły 

zobaczyć Go dzieci: całkiem małe i 

te starsze, dziewczynki i chłopcy. Ich 

rodzice chcieli, by Jezus je 

pobłogosławił i pomodlił się nad 

nimi. Jednak uczniowie Jezusa 

powiedzieli zebranym: 

- Nie przeszkadzajcie Nauczycielowi. 

Zabierzcie stąd te dzieci. Jezusowi 

wcale się to nie spodobało. 

- Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie – powiedział do Swych uczniów.  

- Nie powstrzymujcie ich. 
I tak wszystkie dzieci zaczęły garnąć się do Pana. Przytulały się do Niego, 

niektóre usiadły mu na kolanach. Wszystkie zadawały Mu mnóstwo pytań, a 

Jego cieszyła każda spędzona z nimi chwila. Jezus powiedział o dzieciach coś 

bardzo ważnego: że same wiedzą najlepiej, jak zaufać Bogu. Gdyby dorośli 

darzyli Go podobną ufnością, łatwiej byłoby im trafić do nieba. Na koniec Jezus 

pobłogosławił dzieci i każde z nich serdecznie uściskał. 

Pan bardzo kocha dzieci. Ciebie również!”* 

 

Jezus mówi do dzieci, Opowieści Biblijne, Sarah Young  
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PYTANIE: DLACZEGO JEZUS CHCE, 

ŻEBYŚ DO NIEGO PRZYCHODZIŁ? 

 

ODPOWIEDŹ:  
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………..................
.................................................................
.................................................................
................................................................. 

 

TWOJE IMIĘ I NAZWISKO:    
       
 ………………………………………………....... 

 

ZADANIE DLA CIEBIE: 

Pokoloruj obrazek i odpowiedz na pytanie poniżej. Odetnij karteczkę 

w zaznaczonym miejscu i wraz ze swoją odpowiedzią dostarcz do 19 września 

2022 r. do Zakrystii. 25 września 2022 r. podczas Mszy Św. o godz. 11 odbędzie 

się losowanie. Jedna właściwa odpowiedź zostanie nagrodzona! 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jezus mówi do Ciebie: 

Kocham Cię! 

 Chcę, żebyś do mnie przychodził! 
Bardzo lubię Twój śmiech! Chcę, żebyś do 

Mnie przychodził, niezależnie od tego, jak się 

czujesz – wtedy, gdy jesteś szczęśliwy oraz kiedy 

jesteś smutny i zbiera ci się na płacz. Kiedy czujesz 

gniew, a nawet wtedy gdy ogarnia cię wstyd 

i zażenowanie. Pamiętaj, że cię rozumiem, wiem też, 

co czujesz. Nie zapominaj, że cię kocham zawsze i wszędzie! 


