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NUMER 24 
      Styczeń 2023 

 
 

Witajcie w Nowym Roku 2023! 

To bardzo dobry czas na nowe 

postanowienia! To czas byście 

zastanowili się czy warto coś 

zmienić w waszym dniu, w 

waszej codzienności, czegoś się 

nauczyć albo robić coś inaczej! 

To świetny czas by zmienić coś w 

sobie na lepsze  

 

 

 

W tym numerze gazetki pokażemy Ci, jak możesz od Nowego Roku 

zacząć spędzać czas wolny, jak wykorzystać czas by zdobyć nowego 

Przyjaciela – Pana Jezusa! 

 

 

A teraz posłuchaj historii z Ewangelii wg św. Łukasza, 10 o Marii i 

Marcie - dwóch siostrach, które odwiedził w ich domu sam Pan Jezus. 

Zwróć uwagę na słowa, które wypowiada Pan Jezus do Marty: 

„Marto, Marto, martwisz się i  niepokoisz o  wiele, a  potrzeba 

mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę,  

której nie będzie pozbawiona” 
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Kiedy Jezus chciał odpocząć, odwiedzał przyjaciół. Jednymi z 

najbliższych byli pewien człowiek o imieniu Łazarz i jego dwie siostry, 

Maria i Marta. Jezus zjawił się któregoś dnia w domu Marty, kiedy 

przebywała tam Marta. Obydwie ucieszyły się na Jego widok. Marta 

przywitała Go słowami. - Wybacz Panie, ale nie przygotowałam się na 

Twoją wizytę. Taki tu nieporządek!. Poprosiła Jezusa, by usiadł i 

odpoczął, a sama zaczęła się krzątać po izbie. Wszędzie zamiotła i 

posprzątała, po czym zaczęła przygotowywać wieczerzę, coś 

wyjątkowego, czym by mogła ugościć Jezusa. Tymczasem Maria usiadła 

u Jego stóp, pilnie słuchając wszystkiego co mówił. "Maria cały czas 

przesiaduje z Jezusem"- myślała z wyrzutem Marta. Zwróciła się do 

Jezusa: - Czy nie obchodzi Cię Panie, że Maria całą pracę zostawiła 

mnie? Powiedz jej, żeby mi pomogła! – Marto, Marto - odparł Jezus- 

martwisz się i  niepokoisz o  wiele, a  potrzeba mało albo tylko jednego. 

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Maria 

wybrała to, co słuszne, i nie będę jej od tego odwodził. Maria uznała, że 

najważniejszy dla niej jest Jezus. Wiedziała, że czas Jemu poświęcony 

jest najbardziej wartościowy. 

 

ZADANIA DLA CIEBIE: Znajdź 12 różnic między obrazkami 
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ZADANIE SPECJALNE: Rozszyfruj słowa i wpisz je w krateczki po 

prawej stronie. Z liter z zielonych pół ułóż hasło. Do dzieła!  
 

 

 
Hasło: ……………………………………....…………. 

Napisz jak rozumiesz znaczenie tych słów:  
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..….. 
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Każdy dzień niesie ze sobą tyle spraw. Niektóre są pilne, inne mogą poczekać. 

Ale żadna nie jest tak ważna jak czas spędzony z Jezusem. Znajdź chwilę na 

rozmowę z Nim, pomódl się, popatrz na obraz Pana Jezusa, który masz w domu, 

poczytaj Biblię, albo porozmawiaj z kimś na temat Pana Jezusa. Jeśli możesz 

udaj się do kościoła na adorację. Każda metoda jest dobra jeśli Twoje myśli 

skupiają się na Panu Jezusie. 
 

Jeśli chcesz adorować Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie 
przyjdź do kościoła, uklęknij i 

odmów „modlitwę na 

rozpoczęcie adoracji”. Po tej 

modlitwie usiądź cichutko i 

rozmawiaj w myślach z Panem 

Jezusem tak jak rozmawiasz z 

mamą, tatą, babcią, kolegą lub 

koleżanką. Proś Pana Jezusa o 

pomoc, abyś umiał z nim rozmawiać i słuchać co chce Ci powiedzieć, abyś 

umiał coraz szerzej otwierać twoje „uszy wiary”. Potem znowu uklęknij, patrz 

na Najświętszy Sakrament i powtarzaj powoli, tak długo jak potrafisz: Panie 

Jezu, ucz mnie słuchać i rozmawiać z Tobą.  

 

ZADANIE: Dokończ zdanie:  

Panie Jezu słucham Ciebie, bo ............................................................. 

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. . 

Jezus mówi do Ciebie: 
 

Historia Marty i Marii ukazuje dwie postawy 

chrześcijanina: słuchanie Pana i służbę. Dla Jezusa obie 

są ważne i dopełniają się. Pan Jezus nie krytykuje 

żadnej z sióstr. On tylko wskazuje, że to Maria, która 

Go słuchała obrała najlepsza cząstkę, bo 

każda służba i działanie powinny wypływać ze 

słuchania Boga i z osobistej modlitwy 


