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Nie mam nic, 
   co bym mógł Tobie dać,

nie mam sił,
   by przed Tobą, Panie stać. 

Puste ręce
   przynoszę przed Twój 

   w niebie tron. 
                                 ŚE 736



Wsłuchani w Boże Słowo
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Nikt taką skałą 

jak nasz Bóg. 
1 Sm 2,2

Dla ciekawych

W Nowym Testamencie rzeczownik 
„diakonia” oznacza służbę miłosier-
dzia, do której zobowiązany był każdy 
chrześcijanin.

Jest to nawiązaniem do słów 
Jezusa: „Zaprawdę powiadam 
wam, cokolwiek uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych 
moich braci, mnie uczynili-
ście” (Mt 25,40).
Obecnie służba diakonijna na-

szego Kościoła obejmuje wiele obszarów. Ponieważ dla Boga każdy jest ważny, 
pomoc udzielana jest: osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzinom, mło-
dzieży i dzieciom oraz uchodźcom.
W stacjach diakonijnych działających w parafiach każdy może uzyskać pomoc ma-
terialną i duchową. Spotkania, wyjazdy, kolonie pomagają potrzebującym poczuć 
się dobrze w gronie wierzących, którzy dzielą się swoją wiedzą i wspierają innych. 
Nikt nie powinien być sam ze swoimi problemami i właśnie wolontariusze, i pra-
cownicy Diakonii Kościoła (Diakonii Polskiej) wyciągają do nich pomocną dłoń.

 Potrzebna do rozbicia skały.
  Dawniej używał go górnik do 

wydobycia węgla ze ściany.
  Rodzice ci wierzą, więc darzą 

 cię ………...……. i pozwalają 
np. pójść z kolegami do kina.

  Obdarza nas nią Bóg, gdy nam przebacza.
 Budzi się w naszych sercach, 

gdy pokochamy Boga.

Właśnie taki jest Bóg. Niezmierzona 

jest Jego ………….......…………… .

Jego potęgi nie rozłupie żaden 

………………………....……. .

Aby Mu zawierzyć, musisz obdarzyć 

go ………………………….. , bo On pragnie 

dla ciebie dobrze.

Niezmierzona jest Jego 

…………………….......…….. , skoro 

stale na nowo nam 

przebacza nasze grzechy.

Naszą jedyną odpowiedzią na Bożą 

miłość może być …………..................…....…. .

Bóg jest jak skała – nie zmienia się. 
Dlatego możesz na Nim polegać.










Wpisz hasła do krzyżówki i do zdań poniżej.
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W czasach Starego Testamentu 
prawo nakazywało, aby w radosne święto Purim 
każdy wierzący poszukał biedniejszego od siebie 
i ofiarował mu jakiś dar.

Niedziela DIAKONII

Jest to nawiązaniem do słów 

chrześcijanin.
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Przeczytaj uważnie 9. rozdział 1. Księgi Królewskiej. Uzupełnij zdania 
wpisując właściwe wyrazy w puste miejsca. 

modlitwę, oczy, poświęciłem, serce, imię

Słyszałem  ...............................................................  i błagania twoje, które 

zanosiłeś do mnie. .................................................................. ten przybytek, 

który zbudowałeś, aby tam przebywało moje .........................................

po wieczne czasy; tam będą też moje ..................................... i moje 

 .............................. po wszystkie dni. 

Jeżeli zatem będziesz postępował w szczerości serca i w prawości, 

czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci ........................................, 

przestrzegając moich ...............................................................  i praw, 

utwierdzę twój  ..............................  królewski nad Izraelem na wieki.

przykazań, tron, nakazałem

Nie zabraknie ................................  potomka na tronie ............................. .

Izraela, męskiego

Lecz jeżeli  ....................................................  się ode mnie i nie będziecie  

moich przykazań i ustaw, i pójdziecie .........................  innym bogom, 

i pokłon będziecie im oddawali to  ........................................ Izraela 

z powierzchni ziemi. A przybytek ten zostanie .................................... . 
  

służyć,  odwrócicie, zburzony, zgładzę, przestrzegali



Spróbuj
„bez”

Basia wróciła z zajęć szkółki niedzielnej 
z nowym postanowieniem. Właśnie rozpo-
czął się okres pasyjny. Dziewczynka jest już 
starsza i wie, że ten szczególny czas powin-
na jakoś inaczej spędzić aniżeli pozostałą 
część roku. Pani zaproponowała, aby próbo-
wać zrezygnować z czegoś przyjemnego 

i wyznaczyć sobie codziennie „dzień bez”. 
Na pewno nie będzie to łatwe. Każdy z nas 
ma swoje ulubione rzeczy czy zwyczaje. 
Trudno będzie się bez nich obejść.

Mama spróbowała dokładniej wytłuma-
czyć Basi ideę takiego postepowania: 
– Wiesz przecież Basiu, że Pan Jezus po-
święcił dla nas wszystko. W niebie miał 
„wysoką pozycję” –  jest przecież Bogiem. 
Mimo to, posłuszny woli Boga Ojca, przy-
szedł na ziemię. Urodził się w ubogiej 
stajni, rodzina musiała uciekać do inne-
go kraju przed gniewem Heroda. Dora-

stał w skromnych warunkach. Jako dorosły opuścił swój rodzinny 
dom i przez trzy lata wędrował z miejsca na miejsce. 

Był Bogiem, ale był też człowiekiem. Przeżywał radości i smutki. 
Wielu Go odrzucało, szydzili z Niego. Odczuwał stratę przyjaciół, 
a nawet zdradę. W końcu poświęcił swoje życie – umarł na krzyżu. 
Nie zrobił tego dlatego, że musiał – Jezus zrobił to dobrowolnie, 
aby każdy z nas mógł zyskać zbawienie! 

Nikt z nas nie może zasłużyć na zbawienie swoimi uczynkami. 
Cokolwiek zrobimy, zawsze będzie za mało. Możemy jednak poka-
zać Jezusowi, jak ważny jest dla nas. Poświęcając jedną rzecz, z któ-
rej rezygnujemy, możemy otworzyć się na coś nowego, wartościo-
wego, co podoba się Bogu.

Basia zaczęła główkować, co tak wartościowego mogłaby po-
święcić i z czego zrezygnować. Wzięła kartkę i wypisała wszystko, 
co przyszło jej do głowy:
● oglądanie filmu ● gra komputerowa ● zabawa z koleżanką
● jedzenie słodyczy ● wyjście do ulubionej pizzerii.

Potem oddzieliła to grubą kreską i wypisała co 
wartościowego i ważnego może zrobić:
● odwiedzać starszą sąsiadkę i czytać jej 
książkę ● równowartość pizzy i zjedzonych 
czekoladek wrzucić do Skarbonki diakonijnej 
● zaprosić koleżankę na szkółkę niedzielną 
● codziennie czytać Biblię.

Dziewczynka postano-
wiła pozostawić  jeszcze 
trochę wolnego miejsca. 
Może przyjdą jej do gło-
wy jeszcze inne warto-
ściowe pomysły? Czas 
pasyjny powinien być 
wyjątkowy.

Opowiadanie
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Koloro wanka
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Co niedzielę 
pokoloruj 
kolejny element, 
aż dotrzesz do 
Wielkiego Tygodnia.
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