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Pan mój 
i Bóg mój!

 J 20,28
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Wsłuchani w Boże Słowo

Dla ciekawych

Radośnie 
wysławiajcie 
Boga. 
                 Ps 66,1
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Niezapominajka

Zobaczcie, jak wiele jest synonimów wyrazu 
„wysławiać” – głosić sławę, opiewać, głosić chwałę, śpie-
wać, sławić, gloryfikować, wynosić pod niebiosa, wychwa-
lać, podnosić, błogosławić.

W potocznej mowie rzadko używamy tego słowa. Raczej 
powiedzielibyśmy „chwalić”, choć w tym przypadku jest 
ono zbyt „słabe”. Mamy przecież wysławiać kogoś potężnego 
– samego Boga.

Psalmista doświadczył od Niego wiele dobra, wysłuchane 
zostały jego modlitwy. Stąd ta ogromna radość i wezwanie:

Bóg daje nam wiele powodów do radości. Codziennie wi-
dzimy przejawy Jego troski. Mamy dom, jedzenie, rodzinę, 
w naszym kraju panuje pokój. Cieszyć nas powinno wiele 

rzeczy, choć nie zawsze to dostrzegamy. Może przyroda, 
która obudziła się na nowo, zachwyci nas swoim 

pięknem i z radością zawołamy: Boże, je-
steś niesamowity!

wysławiaj Boga także i ty!

Niezapominajka nazywana bywa także niezabudką. Łacińską nazwę 
tego wdzięcznego kwiatka tłumaczy się dosłownie jako „mysie uszko” – 
według niektórych jej liście przypominają go swoim kształtem. Czy wiecie, 
że w Polsce dziko rośnie 13 gatunków niezapominajek? Najbardziej znane 
są te ubarwione na niebiesko. W ogrodach uprawia się także niezapomi-
najki o białych i różowych płatkach.

Niezapominajka symbolizuje pamięć, jest także kwiatem amerykań-
skiego stanu Alaska.

Celem przypadającego 15 maja Święta Niezapominajki jest propago-
wanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych. Tego dnia w różnych 
miejscowościach organizowane są przyrodnicze akcje, jak na przykład 
Miejska Partyzantka Ogrodnicza. W jej ramach ludzie wyszukują w miej-
skiej przestrzeni zaniedbane skwery, trawniki i sadzą tam kwiaty, sieją na-
siona – między innymi niezapominajki.  



Czym uczniowie poczęstowali Jezusa?

Połącz zdjęcie z nazwą i zaznacz podaną literę wyrazu (np.: w słowie buty 
litera 4, czyli Y). Potem ułóż z nich dwa wyrazy i zapisz poniżej:
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Drogowskazwskaz
BIB

LIA

rowerrower 1

buty 4

lotka 5

balon 1

ciastkociastko 1

ekranekran 1

bluza 2

hamakhamak 1

arbuzarbuz 3



















W niedzielny poranek świadkami zmartwychwstania Chry-
stusa zostały kobiety idące do grobu. Spotkały w pustym gro-
bie aniołów, a potem samego Jezusa. Mija cały dzień. Ucznio-
wie są zdezorientowani. Piotr i Jan zobaczyli tylko pusty grób. 
Kobiety wprawdzie mówiły o cudzie i spotkaniu Nauczyciela, 
lecz oni nie mogli im uwierzyć. Twierdzili, że opowiadają ba-
śnie. Dwóch innych spośród uczniów spotkało Go w drodze 

do Emaus. Powrócili do Jerozolimy, aby opowie-
dzieć innym o wszystkim. 

BIB
LIA

Spotkanie ze
Zmartwychwstałym 
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Uczniowie, bojąc się reakcji Żydów, zebrali się razem w jed-
nej sali i czekają, co się wydarzy. Niespodziewanie staje przed 
nimi Jezus i mówi: Pokój wam! Uczniowie myślą, że widzą 
przed sobą ducha. Jezus więc pokazuje im ślady na rękach, no-
gach i boku. Prosi także o poczęstunek, aby w ten sposób udo-
wodnić, że to naprawdę On.

Wtedy do nich dociera cały Boży plan zbawienia. Zaczynają 
rozumieć, że Jezus jest wysłanym Bożym Synem. To o nim pi-
sano w Starym Testamencie. On jest obiecanym Zbawicielem! 
To On miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. To 
o Nim będzie się opowiadać wszystkim narodom na całym 
świecie. To właśnie jako pierwsi robili uczniowie. Ich śladem 
podążali następni. I tak już około 2 000 lat głoszona jest Ewan-
gelia, czyli Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie.

Uczeń Tomasz, który nie był obecny tego dnia, nie potrafił 
uwierzyć słowom przyjaciół. Na własne oczy musiał się prze-
konać, że Jezus żyje. Drugi raz Jezus stanął przed uczniami po 
ośmiu dniach. Tym razem stanął specjalnie przed Tomaszem 
i mówi: Popatrz i dotknij mnie. Uwierz!

Trzeci raz po zmartwychwstaniu 
uczniowie spotkali Jezusa nad Mo-
rzem Tyberiadzkim. Poszli łowić ry-
by, lecz w ciągu całej nocy nic nie 
złowili. Powtarza się historia z pierwsze go 

spotkania Szymona 
Piotra z Jezusem. Staje On na brzegu 
i woła, aby zarzucili sieci raz jeszcze. 
Wyciągają je z wody z trudem, bo tyle 
ryb się złapało.6
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Powycinaj części układanki i ułóż obrazek. 
Uwaga! Cztery kawałki do niej nie pasują. 

oko

Powycinaj części układanki i ułóż obrazek. 

Jezus żyje!
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