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Odgadnij prawdę ukrytą w gałązkach drzewka. Prawidłową odpowiedź  
oraz swoje imię i nazwisko wpisz na karteczkę. Karteczkę przynieś  
w drugą niedzielę maja (tj 08.05.2016), wrzuć do specjalnego  
pudełeczka i weź udział w losowaniu nagrody ☺ 
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CZEŚĆ DZIECIAKI !  

 
Nawet małe dzieci mogą zrozumieć wielkie prawdy, 

 jeśli opowie się im je prostymi słowami. 
Witamy Was w pierwszym numerze Gazetki, w której będziemy chcieli 

przybliżyć Wam właśnie wielkie prawdy i rozmyślania zaczerpnięte z Biblii, abyście 
mogli z radością spędzać czas na poznawaniu słowa Bożego. 

Zapraszamy również wszystkich chętnych do udziału w redagowaniu  
naszej Gazetki. Może będziecie chcieli podzielić się z nami swoją ulubioną 
modlitwą, jakimś pięknym opowiadaniem, wierszem, może własnymi 
przemyśleniami. Może będziecie chcieli o coś zapytać?  
Będziemy gościć u Was w każdą drugą niedzielę miesiąca. 

Zapraszamy również do udziału w łamigłówkach i konkursach 
 z nagrodami niespodziankami ☺ 
*************************************************** ********* 

 
    

DLA MAŁYCH SERC 
-OBIETNICE BIBLIJNE 
 

   POSZUKIWANIE BOGA 
 

    Będziecie Mnie szukać i znajdziecie, jeżeli 
  będziecie szukać z całego serca. 
    (Por.z Księgą Jeremiasza 29,13) 
 
Lubisz się bawić w chowanego? Fajnie jest się chować. Ale jeszcze 

fajniej znaleźć kogoś, prawda? Łatwo jest znaleźć Pana Jezusa, bo On się 
wcale nie ukrywa! On czeka na Ciebie teraz, szeroko rozkładając ręce. 
 



 
 

� Pokoloruj obrazek. 
 

 

� Zgadnij imiona świętych, o których mówią wierszyki. 
 
Święty ...................... z kluczami bywa przedstawiany, 
bo pierwszym papieżem został mianowany. 
Święty ..................... wśród światła usłyszał Chrystusa, 
Apostołem został, do pogan wyrusza. 
Choć braćmi nie byli, tak w życiu podobni, 
że śmierci męczeńskiej obaj byli godni. 
 
Chleb i sól są jej znakiem, z nią bezpieczna chata. 
Jej imię znaczy dobra, to święta ........................... 
 
Cieniem Boga Ojca był, 
z Maryją w ukryciu żył. 
Kiedy synem cieśli Jezusa zwiemy, 
Tym świętemu .............................. cześć oddajemy. 
 
Jeżeli czegoś znaleźć nie możesz, 
Święty z Dzieciątkiem zawsze pomoże. .......................... 
 
Miała lat trzynaście, gdy życie oddała,  
Tak całym sercem Jezusa kochała. 
Razem z Aniołami teraz w niebie mieszka. 
Patronką czystości jest święta .................................. 
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   SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ - BIBLIJNY QUIZ 
 
1. ILU UCZNIÓW MIAŁ JEZUS? 
2. NA JAKIM ZWIERZĘCIU JEZUS WJECHAŁ DO JEROZOLIMY W 

NIEDZIELĘ PALMOWĄ? 
3. CO SIĘ STAŁO W DNIU, KTÓRY DZISIAJ CHRZEŚCIJANIE 

NAZYWAJĄ WIELKIM PIĄTKIEM? 


