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Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!
Jak mówi polskie przysłowie: „W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach stawiają”. Dla nas – Polaków listopad to również wspomnienie rocznic narodowych
– Powstania Listopadowego i dnia odzyskania niepodległości w 1918 roku.
A panny (i nie tylko) czekają w listopadzie na wieczór andrzejkowy obchodzony z 29 na 30 listopada czyli w wigilię
św. Andrzeja (w tym roku to już będzie Adwent dlatego
wypada pomyśleć o zabawie kilka dni wcześniej).
Tym razem z powodu „jednorazowych przyczyn obiektywnych” gazetka zostaje wysłana trochę później.

listopad 2010

W listopadzie częściej myślimy o niebie i o tych, którzy
od nas odeszli. Dzieci robią to m.in. poprzez śpiew:

Taki duży, taki mały, może świętym być
Taki duży, taki mały, może świętym być...
Taki gruby, taki chudy, może świętym być...
Taki ja i taki ty może świętym być...
Taki ja i taki ty może świętym być...
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego...
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego...
Taki duży, taki mały . . .
Kto się nawróci, ten się nie smuci:
Każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona:
Każda święta chodzi uśmiechnięta...
Taki duży, taki mały . . .
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga...
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga...
Taki duży, taki mały . . .
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Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy!
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy!
Taki duży, taki mały . . .

W LISTOPADZIE …
Przysłowia związane z dniem świętego Andrzeja:









Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni
śnieg na polu leży.
Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok nie w porę rolę
moczy, suszy.
Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja.
Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.
Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.
Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima.
Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez
błota.

.

N jak NIEBO
W szat błękicie, niczym fiołki,
uwijają się aniołki.
Z chmur zbierając miękki puszek,
szyją stosy wprost poduszek.
Jeden anioł igłą z nitką
puch zaszywa - ot, niebrzydko,
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drugi cicho go zagadnie:
- Ja też chciałbym szyć tak ładnie.
Te poduszki to szyk mody,
wszak dla lepszej są wygody
tych, co byli grzeczni, mili
i do nieba tu trafili.
Iść do nieba zatem warto,
więc powtórzę pieśń utartą:
Chcesz w niebiańskim leżeć puchu?
Słuchaj mamy, mały zuchu!
( Magdalena Kuczyńska, Z alfabetem religijnym na ty! )

wrześniu (grupy komunijne D1 i D2 mają te kartki dołączone
do katechizmów). W miniony weekend (13-14 listopada)
dzieci otrzymały ostatnie naklejki z Mszy św. do przyklejenia na pierwszej stronie żółtych kartek. Proszę w domu połączyć na tej stronie (gdzie jest 10 naklejek) obrazki z właściwymi tekstami. W sobotę 27 listopada wśród tych dzieci,
które mają wszystkie naklejki i dobrze połączone – zostaną
rozlosowane nagrody. Od najbliższej niedzieli (21 listopada)
zbieramy naklejki z Mszy św. do wklejenia na drugą stronę.
 Dzieci z grup D mogą przed lekcjami i po każdej Mszy
św. „chwalić się” modlitwami i przykazaniami z katechizmu, które już znają, nagrody czekają.
 Poprzez katechizację pragniemy Państwu pomóc w religijnym wychowaniu Państwa „Pociech”. Wiemy, że to jednak nie zastąpi wspólnej modlitwy czy coniedzielnej Mszy
świętej. W soboty po lekcjach zapraszamy na Msze św. do
kościoła Pauluskerk. Jest to już liturgia niedzielna przygotowywana z dziećmi i dla nich. W pozostałe niedziele możemy skorzystać z Mszy św. w jednym z ośrodków naszej
Misji lub w lokalnych parafiach holenderskich.
 Ze względu na Święta Bożego Narodzenia i związane z
nimi wakacje i wyjazdy na Święta – na lekcjach spotkamy
się w trzy kolejne soboty: 27 listopada, 4 i 11 grudnia.

OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
 W listopadzie więcej uwagi poświęcamy pamięci o
zmarłych. Może jest to też okazja aby dzieciom przybliżyć
postaci tych, którzy już odeszli. Niektóre dzieci opowiadają
o ich zmarłych dziadkach, pradziadkach, inne zaś nie wiedzą jak miała na imię zmarła babcia...
Może teraz – w listopadzie znajdźmy więcej czasu by opowiedzieć dzieciom o naszych zmarłych rodzicach czy dziadkach,
pokazać im jeszcze raz zdjęcia, dołączyć
pamięć o nich do wspólnej modlitwy. Gdy
się nadarzy okazja – pojedźmy razem na ich
grób. Jeśli nie nauczymy naszych dzieci by pamiętały o
zmarłych, to kto będzie kiedyś pamiętał o nas?
 W sobotę 16 października – dokładnie w rocznicę wyboru Sługi Bożego Jana Pawła II na Papieża obchodziliśmy
Dzień Papieski dla dzieci. Podczas lekcji religii przypominaliśmy sobie to, co wiemy o Janie Pawle II, modliliśmy się
podczas Mszy św. i braliśmy udział w prowadzonym przez dzieci programie „Jan
Paweł II do dzieci”. Może spróbujmy wykorzystać listopad by jeszcze bardziej
przybliżyć dzieciom Jego postać. Opowiedzmy im o naszych wyjazdach „na Papieża”, o naszych z Nim spotkaniach, o
atmosferze tamtych dni, których dzieci nie
znają...
Niech to będzie naszym przygotowaniem się do dnia, w którym zostanie On ogłoszony błogosławionym czy świętym.
 Od weekendu 11/12 września dzieci otrzymują naklejkipamiątki Mszy św. Są one rozdawane po Mszach św. w
Amsterdamie. Dzieci, które były na Mszach świętych w innych kościołach otrzymują zaległe naklejki będąc na Mszy
św. w Amsterdamie. Można je przyklejać na żółtych kartonikach, które dzieci otrzymały po pierwszej Mszy św. we

.
 W weekend 27-28 listopada rozpoczniemy Adwent.
Również w tym roku sobotnie Msze św. w Adwencie będziemy rozpoczynać procesją z lampionami. W minioną sobotę w Amsterdamie po Mszy św. dzieci dostały szablony
lampionów. Prosimy rodziców by pomogli przygotować
dzieciom te lampiony i by pamiętali o zabieraniu ich na sobotnie Msze św. Te dzieci, które jeszcze nie mają lampionów mogą w najbliższą niedzielę (21 listopada) po Mszy
św. zgłosić się do księdza po szablony.

O TYCH, KTÓRZY ODESZLI...
Wielu ludzi pożegnaliśmy w tym roku. Byli wśród nich ludzie bardzo
znani jak i ci, którzy stanowili cząstkę naszego życia.

Dobry ksiądz proboszcz...
Byłam w zerówce gdy do naszej parafii w Gdańsku przyszedł nowy ksiądz proboszcz, wydawało mi się więc, że był
on wśród nas „od zawsze”. Moja pierwsza spowiedź, pierwsza Komunia św. łączą się dla mnie z jego osobą. Przez
prawie 20 lat pracy w naszej parafii był dobrym gospodarzem. Rozbudował kościół, nie wiadomo kiedy znalazł czas
by przygotować i obronić doktorat i habilitację, pisał książki
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a w seminarium duchownym uczył kleryków o Kościele.
Kochał książki i długie spacery. Kościół leży nad samym
morzem więc nieraz można go było spotkać spacerującego
po plaży. Napisał bardzo dobrze udokumentowaną historię
parafii i właśnie stąd pojawił się pomysł by w podobny sposób opracować historię naszej amsterdamskiej parafii. Udało
się przygotować taką książeczkę na 50-lecie Misji w roku
1997.
A gdański ksiądz proboszcz został w międzyczasie mianowany gdańskim biskupem pomocniczym.
Odwiedzał nie tylko gdańskie parafie aby udzielać młodzieży sakramentu bierzmowania lecz również w roku 1991 zawitał do nas do Amsterdamu.

Wielokrotnie ksiądz biskup pytał się o naszą Wspólnotę. Pytał się też o nasze amsterdamskie dzieci, chętnie służył radą
i doświadczeniem. Już bowiem jako biskup opracował materiały przed I Komunią św. dla dzieci, rodziców i katechetów oraz dla młodzieży przed bierzmowaniem..
Nasza ostatnia rozmowa telefoniczna miała miejsce w dzień
Wszystkich Świętych zeszłego roku. Wiadomym było, że
choruje ale tego dnia on sam o tym powiedział. Mówił o
pobycie w szpitalu, o chemioterapii. Powiedział, że ma jeszcze dużo planów, że kocha życie lecz, że już jest spakowany. Opowiadał jeszcze o kolejnej książce, którą chciał dokończyć.
Nie zdążył.
Ksiądz Biskup Zygmunt Pawłowicz
przegrał z chorobą nowotworową w
marcu tego roku.
oprac. Ewa Dudek


 W najbliższą niedzielę 21 listopada obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, a tydzień później rozpoczniemy Adwent, a tym samym - nowy rok liturgiczny.

Dzień ten był dla naszej Wspólnoty ważnym również z innego względu – pod koniec Mszy świętej Duch Święty został ogłoszony patronem naszej Misji. W ten sposób od
prawie dwudziestu lat jesteśmy Polską Misją Katolicką pod
wezwaniem Ducha Świętego.

SZKOŁA BIBLIJNA
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Katechezy biblijne dla młodzieży i dorosłych
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W Biblii znajdujemy akurat tyle, ile szukamy:
to, co wielkie i Boże, gdy szukamy tego, co wielkie i Boże;
to, co ważne i historyczne,
gdy szukamy tego, co ważne i historyczne;
a nie znajdziemy w ogóle niczego, gdy niczego nie szukamy.
Głodni znajdują w niej pokarmu do syta,
lecz dla sytych jest księgą odpychającą jeszcze przed jej otwarciem.
Biblia mówi o nowym świecie, świecie Boga!

(Karl Barth)
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Nowe podejście do Pisma Świętego
Kościół chrześcijański posiada
Biblię od 2000 lat i tyleż lat interpretuje ją i nią się karmi. Dlaczego więc nowe podejście? Czyżby
coś się zmieniło? Nie, tylko my
się rozwijamy. W ostatnich 100
latach nastąpił postęp wiedzy na skalę niespotykaną w dotychczasowych dziejach ludzkości. Twierdzić, że współczesna wiedza niczego nie może ofiarować chrześcijaństwu, to uznać, że jest już ono martwe, że nie może rosnąć.
Bać się współczesnej nauki w imię pobożności, to dowód
nie tyle głębokiej wiary, ile jej braku. W jaki więc sposób
współczesna nauka pomaga nam czytać Biblię?
 poprzez odkrycia archeologiczne: Dokopano się na
przykład do miast biblijnych sprzed 4 tysięcy lat, archeologowie różnych narodowości i przekonań kopią na terenach
Palestyny z Biblią w ręku – i nieustannie nas zaskakują.
Nie na chyba w Biblii szczegółu, który nie zostałby wyjaśniony czy zilustrowany przez odkrycia archeologiczne.
 poprzez studia językowe: Podam jeden z przykładów przez długi okres czasu Biblia była jedynym świadkiem
wielkich cywilizacji, które poprzedziły Grecję i Rzym.
Traktowała jednak obce potęgi jedynie jako scenerię dla
sztuki, którą wielki Bóg rozgrywał z małym szczepem synów Izraela. Jednak z powodu znikomej ilości innych dokumentów dotyczących czasów Starego Testamentu, wielu
miejsc Biblii nie rozumiano czy błędnie je interpretowano.
Gdy w XIX wieku rozszyfrowano egipskie hieroglify i mezopotamskie pismo klinowe, rozpoczęło czytanie tego, co
pozostawili nam Egipcjanie, Babilończycy i Asyryjczycy. I
wtedy poprzez analogię zrozumiano wiele szczegółów kulturowej szaty Biblii. Czy oznacza to, że Biblia zawiera epizody zapożyczone z tamtych wielkich kultur? Niektóre na
pewno tak, ale tu chodzi o coś więcej: tak samo jak człowiek wierzący patrzy na ten sam świat, jaki obserwuje
człowiek niewierzący, lecz go zupełnie inaczej odbiera i
przeżywa, podobnie Biblia nadaje zjawiskom przedstawianym być może także i przez inne kultury zupełnie inny
wymiar.
 badania historyczne: czytając Sienkiewicza zdajemy
sobie sprawę, że pozostawił on po sobie nie tyle podręcznik
historii lecz – opartą na historii – powieść dla „pokrzepienia serc”. Badania historyczne ostatniego stulecia pozwalają orzekać które teksty biblijne przedstawiają historię w naszym rozumieniu, a które mają charakter bardziej dydaktyczny niż historyczny. Badania porównawcze sprawiły, że
odnaleziono potwierdzenia faktów opisywanych w Biblii,
których historyczność poddawano niejednokrotnie w wątpliwość. Z drugiej strony wyodrębniono w Piśmie świętym
różne gatunki literackie, co pomaga lepiej zrozumieć zamysł autora i łatwiej dotrzeć do zawartego w danym tekście
Bożego orędzia. Inaczej bowiem czyta się przepisy prawne,
a inaczej teksty historyczne czy poezję.
Ten nowy materiał to nie tylko potwierdzenie naszej wiary
i spokoju: „A jednak Pismo święte ma rację”. To także z
drugiej strony zburzenie naszego spokoju, zakwestionowanie naszej łatwej wiary, zmuszenie do nowego wysiłku ...

Autorzy natchnieni i Księga natchniona

Natchnienie to specjalne współdziałanie Boga i człowieka,
którego owocem jest Pismo
święte jako Księga boskoludzka. Natchnieni są ci, których
twórczości zawdzięczamy powstanie, przekazanie lub spisanie
tych ksiąg, a przez nich również same księgi biblijne są natchnione. Bóg jest źródłem natchnienia – a więc Biblia jest
prawdziwym słowem Bożym, człowiek jest bezpośrednim
adresatem natchnienia – a więc Biblia jest równocześnie
słowem autentycznie ludzkim, wreszcie księga Biblii jest
owocem natchnienia – a więc jest ona księgą bosko-ludzką.
Złączenie słowa Bożego i ludzkiego w jednym i tym samym słowie biblijnym jest tajemnicą analogiczną do tajemnicy zjednoczenia natury Bożej i ludzkiej w osobie
Chrystusa. Chrystus jako człowiek narodził się jako Żyd,
człowiek określonej rasy, w określonym miejscu i czasie.
Na podobnej zasadzie pisarze natchnieni posłużyli się konkretnym językiem, wykorzystali istniejący materiał, żyjąc
w konkretnej wspólnocie.
Prawda (używajmy lepiej tego pozytywnego określenia
„prawda” niż negatywnego – „bezbłędność”) zawarta w
Biblii jest prawdą religijną a nie przyrodniczą. Już św. Augustyn bowiem szesnaście wieków temu powiedział: „Nie
czytamy w Ewangelii, by Pan powiedział: posyłam wam
Pocieszyciela, który by was pouczył o biegu słońca i księżyca. Chrześcijan bowiem chciał wykształcić, nie matematyków”. Świat przedstawiany jest więc takim, jakim obserwujemy go naszymi zmysłami: słońce wschodzi i zachodzi,
ziemia znajduje się w centrum wszechświata. Biblia nie jest
też w ścisłym sensie księgą historyczną, gdyż akcentuje nie
tyle nagie fakty, ile ich bogatą treść religijną.
Jakiej więc prawdy uczą nas natchnione księgi? Tej, „jaka z
woli Bożej miała być przez Pismo święte utrwalona dla naszego zbawienia” – jak czytamy w dokumentach ostatniego
Soboru. Jak powstał świat, jak w szczegółach toczyły się
dzieje starożytnego Wschodu – to sprawa nauki. Ale, że
Bóg stworzył świat, że ingeruje w życie swego ludu – to
prawda zbawcza, której chcą nas uczyć księgi biblijne. Biblia jest więc Księgą Prawdy dotyczącej naszego zbawienia. Podaje nam całą masę prawdziwych wiadomości z
różnych dziedzin – ale pod kątem naszego zbawienia.

Jak powstawał Nowy Testament?
Nowy Testament, podobnie jak Stary,
wiąże się z życiem i rozwojem pewnego
ludu – w tym wypadku wczesnego Kościoła. Okres jego formowania się jest
jednak o wiele krótszy niż miało to
miejsce w przypadku Starego Testamentu, spisany został bowiem w I wieku ery chrześcijańskiej. Tradycja czynów i słów Jezusa
przez dziesiątki lat ustnie była głoszona w młodych Kościołach, zanim ją spisano. A spisanie nie dokonało się za
jednym zamachem: dodawano, ujmowano, streszczano, porównywano, z małych zbiorów redagowano większe części.
I cały ten proces ogarniało Boże natchnienie. Najwcześniej
spisaną Ewangelią jest tekst św. Marka (64-65 r.), lecz nie
jest to chronologicznie pierwsza księga Nowego Testamentu. W latach 51-67 pisał mianowicie swoje listy św. Paweł.
Najmłodszymi zaś są księgi św. Jana - najpierw listy, potem Apokalipsa, a na końcu Ewangelia.
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Codzienne czytanie Biblii
Podstawowym warunkiem usłyszenia
Boga, przemawiającego przez Swoje
Słowo jest jego słuchanie, a by słuchać –
trzeba Słowo Boga czytać. I jeśli tylko
nam się to uda – w niewielkiej dawce ale
codziennie. Wprawdzie samo tylko czytanie nie wystarczy, powinno być połączone z modlitwą, rozważaniem, czy
ewentualnie zaglądaniem do różnych pomocy, lecz wszystkie nasze umiejętności rozumienia Biblii muszą się zaczynać i kończyć na jej czytaniu. Nie szkodzi, że nie wszystko
z niej rozumiemy, nie będziemy zresztą musieli zdawać
przed Panem Bogiem egzaminu ze znajomości Biblii tylko
z miłości, a Pismo święte dane nam jest po to, by ten egzamin zdać. Wierność praktyce codziennego czytania Biblii
wymaga wytrwałości, lecz owoc tej praktyki jest czymś, co
łatwiej jest doświadczyć niż opisać, ponieważ pojawia się
głęboko w nas samych.
Od czego zacząć? Czytanie od Księgi Rodzaju do Apokalipsy czyli w takiej kolejności, w jakiej znajdują się w naszych wydaniach Biblii może grozić utknięciem gdzieś po
drodze i zniechęceniem. Ponieważ czytamy Pismo święte
jako naśladowcy Chrystusa i członkowie Jego Kościoła do
prywatnej lektury polecałabym najpierw Nowy Testament.
Można zacząć od dwóch ksiąg św. Łukasza – mówiącej o
dobrej nowinie Jezusa Chrystusa w Ewangelii i opisu formowania Jego Kościoła przez Ducha Świętego zawartego
w Dziejach Apostolskich. Lekturę zaś Ewangelii według
św. Marka można połączyć z listami św. Pawła do Tesaloniczan i do Koryntian, Ewangelię św. Jana z jego listami.
Stary Testament można zacząć od Księgi Wyjścia, opisującej zawarcie Bożego przymierza z Jego Ludem Wybranym,
potem dalsze księgi historyczne, bo są one tłem do zrozumienia proroków. Tę lekturę można przeplatać psalmami
czy innymi księgami mądrościowymi.
Jak czytać? Są różne sposoby i warto popróbować wielu z
nich. Jednego razu można czytać szybko dłuższy fragment,
by zorientować się w treści, jest to szczególnie polecane w
przypadku ksiąg historycznych, innym razem może być to
medytacja poświęcona jednemu czy kilku wersetom. Do
codziennej lektury najbardziej jest zalecany jednak sposób
pośredni – uważne czytanie z przerwami na refleksję nad
znaczeniem tego co czytam. I najlepiej gdy stanie się to
częścią mojej codziennej modlitwy. I gdy znajdę na to stałą
porę w ciągu dnia, bo dla większości postanowienie, że
zrobię to „kiedyś podczas dnia” jest nierealnym – czasami
nam się uda znaleźć chwilę wolnego czasu, częściej jednak
nie.

Pytania zadawane Księdze ...
 Co to są apokryfy?
Apokryfy to utwory, niekoniecznie związane z Biblią, których autorzy nie ujawniają swoich rzeczywistych nazwisk.
Jeśli więc wytwory mojej twórczości publikowałabym pod
nazwiskiem Norwida, mielibyśmy do czynienia z apokryfem. Apokryfami biblijnymi zaś nazywamy utwory nie na-

leżące do zbioru ksiąg biblijnych lecz albo noszące tytuły
ksiąg Pisma świętego albo podające się za dzieła natchnionych pisarzy. Mamy więc apokryficzne psalmy, apokalipsy,
Ewangelie czy listy przypisywane autorom nowotestamentalnym. Ze względu na zamiar i treść możemy apokryfy
podzielić na ortodoksyjne i heretyckie. Do tych pierwszych
należą utwory, w których usiłuje się zaspokoić ludzką ciekawość tych, dla których Ewangelie okazywały się zbyt
zwięzłe. Jako przykład tego typu apokryfów można podać
zbiory barwnych opowiadań o dzieciństwie i domu rodzinnym Jezusa. Autorom natomiast utworów o charakterze heretyckim zależało na tym, by głoszone przez siebie poglądy
ubezpieczać i skuteczniej rozszerzać przez odwoływanie
się do powagi rzekomych pisarzy natchnionych. Czy można mówić o pożytku literatury apokryficznej? W pewnym
zakresie na pewno tak. Wiele z tych tekstów przyczyniło
się do religijnego zbudowania ludzi czy dostało się do liturgii, zwłaszcza liturgii za zmarłych. Ponadto bez choć
minimalnej znajomości literatury apokryficznej trudno jest
zrozumieć sztukę romańską i gotycką czy ikonografię
chrześcijańską.

 Kiedy i na jakiej podstawie ustalono, które księgi
wchodzą w skład Pisma świętego?
Kanon czyli oficjalny spis ksiąg natchnionych został podany przez Kościół. Księga należy do kanonu Pisma świętego
jeśli Kościół uznał, że Jezus lub apostołowie uważali ją za
natchnioną. Wprawdzie wielokrotnie przedstawiano katalogi ksiąg świętych lecz formalny dekret, zawierający spis
wszystkich ksiąg biblijnych został opublikowany dopiero w
XVI wieku na Soborze Trydenckim. W obrębie Starego Testamentu kanon katolicki obejmuje o 7 ksiąg więcej niż
protestancki (Sobór Trydencki odbył się już po wystąpieniu
Lutra, czyli protestanci nie wzięli w nim udziału).
 W następnym numerze ...
Po wiadomościach ogólnych o Piśmie świętym, przejdziemy w następnym numerze do niektórych kwestii szczegółowych. Jednymi z pierwszych obrazów biblijnych, które
przyswoiliśmy sobie jako dzieci jest stwarzany przez Boga
w ciągu sześciu dni świat, pierwsi rodzice przechadzający
się wśród cudowności raju, który przychodzi im opuścić po
spożyciu zakazanego owocu. Obrazy tak dobrze nam znane, lecz chyba w naszym sposobie ich odczytywania niewiele się zmieniło od czasu naszego dzieciństwa mimo, że
zdążył nam się w międzyczasie zmienić pogląd na świat i
udało nam się ukończyć niejedną szkołę. Jak odczytuję dzisiaj teksty o początku świata i człowieka? Jako prawdę historyczną, mit czy jeden z obrazów, który zrósł się z naszą
kulturą? Bo są to jedne z najtrudniejszych tekstów w całej
Biblii, mówiące o genezie dobra i zła. Czy gdyby Ewa nie
zjadła jabłka w raju, to też musielibyśmy chorować i umierać – może zapytać się nasze dziecko. Na to i na inne tego
typu pytania spróbujemy sobie wspólnie odpowiedzieć w
następnej katechezie poświęconej pierwszym 11 rozdziałom Księgi Rodzaju, może trochę niefortunnie nazwanymi
Prehistorią biblijną.
oprac. Ewa Dudek
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ĆWICZENIA BIBLIJNE DLA DZIECI …
Brakujące wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca w diagramie, a następnie odczytaj hasło.
Ćwiczenie 1:
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Ćwiczenie 2:


Rozwiązania krzyżówek można oddać w sobotę 27 listopada podczas lekcji religii lub przesłać mailem do 2 grudnia włącznie.
Nagrody czekają!
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UŚMIECHNIJ SIĘ …
 Ksiądz pyta Jasia na lekcji religii:
- Co zrobisz gdy ktoś uderzy ciebie w policzek?
- Według nauki Kościoła czy faktycznie?

 Podczas przyjęcia urodzinowego Jaś podchodzi do mamy i szepcze jej na ucho:
- Mamusiu daj mi pieniądze na kino, bo jak nie to powiem
gościom z czego zrobiłaś pasztet...

 Najlepszym prezentem będą dla mnie twoje dobre oceny
w szkole – mówi ojciec do syna przez zbliżającymi się urodzinami.
- Nic z tego, tato, już ci kupiłem skarpetki.

 - Tatusiu, zabiłem dzisiaj osiem much – chwali się Jaś –
to były trzy samiczki i pięciu samców.
- A po czym to, synku, poznałeś?
- Samiczki siedziały na lustrze a samce na butelkach po piwie.

 Na lekcji religii:
- Kto widzi i wie wszystko?
- Nasza sąsiadka z naprzeciwka – odpowiada Kasia.

 Jaś ogląda swojego nowo narodzonego braciszka.
- No tak, na to nie szkoda pieniędzy! A na nowy rower to się
nie można doprosić!

 Ojciec natrafia na artykuł „Pół miliona dolarów za kontrakt piłkarski”, odkłada gazetę i idzie do pokoju syna.
- Co tak ślęczysz nad tymi zadaniami z matmy? Wziąłbyś
lepiej piłkę i poszedł na boisko pokopać z kolegami...

 Jaś zza drzwi łazienki woła do mamy:
- Mamo, jaką koszulkę mam dzisiaj włożyć?
- Z krótkim rękawem. A czemu pytasz?
- Bo nie wiem dokąd mam umyć ręce...

 Wycieczka szkolna w muzeum. Dwóch chłopców zatrzymuje się przy tabliczce umieszczonej obok mumii.
- Tutaj jest napisane 2389 PNE. Co to może znaczyć? – pyta
Piotruś swojego kolegę.
- To chyba numer rejestracyjny wozu, który potrącił tego
nieboszczyka – stwierdził pytany.

 - Mamusiu, kto właściwie znosi jaja?
- Kura, syneczku.
- A kogut? – Jaś nie daje za wygraną.
- Nie, kogut nie znosi jaj – tłumaczy matka.
- Tak? A czy on nie chce czy nie potrafi?

 W poniedziałek na pierwszej lekcji Wojtuś szepcze do
kolegi:
- Która godzina?
- Dziewiąta.
- Ojej, ale ten tydzień się wlecze!
 - Jasiu, czego dowiedziałeś się w tym miesiącu w szkole?
- Tego, że moi koledzy mają większe kieszonkowe.

 Jaś dorwał się do pudełeczka z pudrem. Zauważyła to
młodsza siostra, wyrwała mu pudełko z ręki i zaczęła tłumaczyć:
- Oddaj! Tego nie wolno ruszać! To jest dla kobiet! Mężczyźni muszą się myć!

HUMOR ZESZYTÓW




 Chłopiec chwyta za rękę policjanta i ciągnie go za sobą.
- Szybko, szybko, niech pan idzie – woła.
- A co się stało?
- Nasza pani od polskiego zaparkowała samochód w niedozwolonym miejscu!



 - Jasiu, taki brudny nie pójdziesz do szkoły!
- Dobrze, mamusiu, nie pójdę.




 Jaś pyta się Krzysia:
- Czy ty może wiesz co to jest litr?
- To jest coś takiego jak metr, tylko że na mokro.



Król musi być synem swego ojca, natomiast prezydent tego nie musi.
Włosy miał jasne lecz już trochę łyse.
Konopnicka pisała przeważnie wiersze smutne bo
w jej życiu nie było nic do śmiechu, tylko kupa
dzieci na głowie.
Chrześcijanie mogą mieć tylko jedną żonę i to się
nazywa monotonia.
Opalone ciemne stopy leżały boso na trawie.
Na wysokości 20 tys. stóp w samolocie rozgrywa
się tragedia: pasażerowie mają do wyboru na kolację łososia i baraninę.
Do lekarza przyszedł telefon by zawiadomić o chorobie dziecka.

 Lekcja geografii:
- Powiedz, Jasiu, gdzie znajduje się Kanał Sueski?
- Nie wiem, w naszym telewizorze nie ma tego kanału...
 Lekcja biologii. Nauczyciel prowadzi zajęcia:
- Małpa przez tydzień zjada tyle bananów ile sama waży...
- A skąd ona wie ile ona waży? – przerywa Jaś.
 - Boli mnie brzuch – skarży się mały Krzyś.
- Pewnie jest pusty – żartuje ojciec.
- Aha, to dlatego wczoraj bolała tatusia głowa...
 Ciocia przyniosła Jasiowi prezent – atlas geograficzny.
- Szanuj go, chłopcze, on pochodzi z tych czasów kiedy
jeszcze byłam młoda.
- Ciociu, a czy jest w nim już Ameryka?

Szkoła Polskiej Misji Katolickiej *Amsterdam”:
Zajęcia odbywają się w Amsterdamie
w szkole Nova College przy ulicy:
Piet Mondriaanstraat 140
1061 TT Amsterdam
(ok. 3 km od kościoła Pauluskerk)
e-mail Szkoły:
szkola@pmkamsterdam.nl
strona Szkoły:
szkola.pmkamsterdam.nl
strona PMK Amsterdam: www.pmkamsterdam.nl
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