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Bóg daje 
mądrość, 

z jego ust 
pochodzi 
poznanie 
i rozum. 

Prz 2,6



Wsłuchani w Boże Słowo

Dla ciekawych

Usługiwanie – nie wszystkim dobrze kojarzy się to słowo. 
Bycie czyimś sługą wymaga uznania, że jestem mniej ważny. 
Powinienem wypełniać polecenia innych? Moje zdanie się nie 
liczy? Nie chcemy, żeby tak było. 

Służenie innym to okazywanie troski. Tymczasem Jezus 
sam pokazał swoim życiem, na czym polega służenie in-
nym. On – największy autorytet dla uczniów – porzuca 
wszelkie wygody i rusza w drogę, aby pomagać ludziom. 
Sam myje uczniom nogi podczas Ostatniej Wieczerzy – pokazu-

je, że służba jest ważna. 
W parafii jest miejsce dla 

różnej działalności. Nie każdy 
potrafi opowiadać o Jezusie. 
Dlatego wykorzystaj inne 
swoje talenty – możesz śpie-
wać w chórze dziecięcym. 
Możesz narysować ciekawą 
pracę do gazetki parafialnej, 
pomóc pani na szkółce w po-
rządkowaniu sali po zaję-
ciach. Wiosną możesz za-
dbać o porządki w ogrodzie. 
Poprzez takie działanie 
także uwielbiamy Jezusa. 
On mówił, abyśmy szli za 
Jego przykładem. 

Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, 

       której udziela Bóg, 

aby we wszystkim był uwielbiony Bóg 

przez Jezusa Chrystusa. 

                                                         
                      1 P 4,11

Tak naprawdę cały czas wezwani jesteśmy do czynienia dobra. Jeden 
dzień to zdecydowanie za mało! Ale aby o tym nie zapomnieć, dzień 
19 maja wybrany został dniem, w którym mamy czynić dobro innym. Nie 
chcę, abyście pomyśleli, że należy na tym poprzestać. Dlatego proponuję, 
abyście założyli sobie: „Dzień z czynieniem dobra – to DOBRY DZIEŃ”.

Starajcie się znajdować nawet „małe” sposoby – dla innych wasza 
życzliwość może być „bardzo wielka”. Co każdy może zrobić?

19 
maja 

(czwartek) Dzień 
czynienia dobra

Narysuj, 
co dobrego 
zrobiłaś/-eś 
dla innych.

☻ posprzątać kuchnię, zanim 
      rodzice wrócą z pracy,
☻ kupić babci ulubiony kwiat,
☻ podać koleżance chusteczkę,

☻ poodkurzać samochód 
      dziadkowi,
☻ pomóc pani posprzątać 
      zabawki.

To tak mało, a tak wiele.
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1.       Przestrzeganie  przykazań

Drogowskazwskaz
BIB

LIA
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Za nami już wszystkie etapy Ogólnopolskiego Konkursu Bi-
blijnego „Sola Scriptura”. Mam jednak nadzieję, że dobre rady 
mądrego króla Salomona pozostaną już z wami na stałe. W jego 
przypowieściach znajdujemy wiele cennych wskazówek. Dziś 
kilka z nich wyjętych z trzeciego rozdziału Księgi Przypowieści 
Salomona. 

Czego mamy szukać?

2.       Błogosławiony      
           (szczęśliwy) jest ten,

3.       Zdobycie 
           mądrości 
           jest

4.       Zdobyta mądrość

5.       Przezorność i roztropność

e i n p a z w a
ó p o j k 

Przeczytaj go 
uważnie, a następnie 
rozwiąż zadanie. 
Musisz rozszyfrować 
zakończenie każdego 
zdania porządkując 
kolejność liter 
w każdym wyrazie. 
Zapisuj je poniżej.
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Basia zastanawiała się długo, jak uczcić ten szczególny dzień. 
Dzień Matki przypadał w czwartek i dziewczynka złożyła już ży-
czenia z tej okazji. W niedzielę natomiast mama ma urodziny. Nie 
zapraszała gości z tej okazji, ale dziadkowie z pewnością się poja-
wią i należy coś przygotować. Córeczka przyszła do mamy i powie-
działa: – Mamusiu z okazji twojego święta chcemy z Jackiem zapro-
sić cię na małe przyjęcie. Tatuś zabierze nas po nabożeństwie na 
obiad do restauracji, a my przygotujemy podwieczorek. O nic się 
nie martw. 

Bardzo to mamę ucieszyło. Spodziewała się wizyty dziadków 
i już planowała upiec jakieś słodkości. Skoro jednak jej dzieci mają 
ochotę ją wyręczyć, będzie to bardzo miłe. 

Postanowienie Basi nie było jednak zbyt proste do wykonania. 
Mama była mistrzynią pieczenia ciast. Często sama wymyślała no-
we przepisy. Jak tu jej dorównać? Dziewczynka przestraszyła się, 
bo jeszcze nigdy sama nie piekła ciasta i zadzwoniła do babci. – Ko-
chanie niczym się martw – powiedziała babcia – mamusię najbar-
dziej ucieszy to, że chcesz jej zrobić przyjemność. Nie liczy się „wy-
gląd ciasta” tylko sam gest. Mogę dać ci przepis na najłatwiejsze 
ciasto, jakie znam, zawsze się udaje. 

Basia zabrała się do pracy. Obrała sześć jabłek ze skórki i pokro-
iła je w kosteczkę. Zasypała szklanką cukru i na chwilę od-
stawiła. W tym czasie włączyła piekarnik, aby się nagrzał. 
Do jabłek wbiła trzy jajka, wlała 6 łyżek oleju, wsypała 

szklankę krojonych orzechów, garść rodzynek i wszystko dokład-
nie wymieszała. Na koniec dodała 2 szklanki mąki pszennej i po ły-
żeczce sody oczyszczonej oraz proszku do pieczenia. Po wymie-
szaniu ciasto wydało jej się zbyt suche więc dolała jeszcze odrobi-
nę mleka. Wszystko wlała do wysmarowanej tłuszczem tortownicy 
i wstawiła do piekarnika. Teraz przyszedł czas na godzinne oczeki-
wanie. – Oby tylko ciasto dobrze wyrosło! – martwiła się Basia. 

W niedzielę rano całą rodziną pojechali na nabożeństwo. Potem 
zjedli obiad i czekali w domu na gości. Babcia mrugnęła okiem 
do Basi na znak, że ciasto wygląda pięknie. Mamusia natomiast 
nie mogła się nachwalić. Córeczka zrobiła jej wspaniałą niespo-
dziankę – to było jej ulubione ciasto z czasów dzieciństwa. Babcia 
często go piekła, a ona sama jakoś o nim zapomniała. 

Z kolei Jacek spisał się jako doskonały barista. Przygotował dla 
wszystkich smakowitą kawę z pianką i kwiatuszkiem. To było bar-
dzo miłe popołudnie.

Żegnając babcię dziewczynka powiedziała: – Wiesz, babciu, 
uśmiech mamusi był dzisiaj najważniejszy. Zawsze sama przygoto-
wywała swoje przyjęcia urodzinowe, ja tylko jej pomagałam. Dzi-
siaj wiem, jak ważne jest czynienie dobra. Nie tylko dla ma-
my, ale i dla mnie. Upiekłam najprostsze ciasto, a ona cie-
szyła się, jak gdyby dostała najwytworniejszy tort świata. 
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Opowiadanie

Najważniejszy             
     jest uśmiech 



Bystre 
okookodla mamy
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Odszukaj drogę 
do środka labiryntu. 

Tam schował 
się bukiet 

dla mamy.
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Bukiet


