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Witaj Szkoło!

Witaj szkoło!



Wsłuchani w Boże Słowo

Dla ciekawych

„Przeto przyobleczcie się jako 

wybrani Boży, święci i umiłowani, 

w serdeczne współczucie, w dobroć, 

pokorę, łagodność i cierpliwość”. 

                                                                   Kol 3,12

Współ/czucie
razem z innym zasmuconym          czuję to samo

Piękne cechy zapisał tutaj apostoł Paweł! Mają opisywać 
każdego z nas, chrześcijan. Być widoczne jak ubranie, które za-
łożyliśmy. Czy jest to łatwe? Wręcz przeciwnie. Ludzie wokół 

nas mogą być: pełni złości, gniewu, zdenerwowani 
i zarozumiali. Dlatego powinniśmy prosić, aby to 
Duch Święty kształtował w nas właściwe cechy 
i pozwolić na Jego działanie.

Cierpliwość –  ze spokojem 

znoszę przeciwności lub przykrości, 

umiem wytrwale czekać.

Pokora – jestem tak samo 
ważny jak inni ludzie.

Dobroć –  jestem życzliwy wobec innych, niosę pomoc w potrzebie.

Łagodność –  

staram się zachować spokój, 

nie unoszę się gniewem.
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Tornister

Jeszcze do pierwszej połowy XX wieku uczniowie nosili 
rzeczy niezbędne do szkoły w workach i torbach uszytych z płótna 
lub w koszykach. Często też książki przewiązywali po prostu sznurkiem 
lub paskiem.

Pojawiały się też drewniane tornistry domowej roboty. W Muzeum 
Etnograficznym w Krakowie można także zobaczyć tornister tekturowy. 
Z czasem zaczęły się pojawiać tornistry zrobione ze skóry czy skaju.

Dzisiaj najpopularniejsze są plecaki szkolne zrobione z lekkich mate-
riałów, specjalnie wyprofilowane, tak aby uczeń nie obciążał cię-
żarem książek swojego kręgosłupa. 

Najlepiej pamięta się ten pierwszy – wymarzony 
tornister pierwszoklasisty. 
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W nowym roku szkolnym będziemy przyglądać się bliżej 
Ewangelii Jana. Jej autorstwo nie jest do końca pewne. Autorem 
mógł być jeden z uczniów Jezusa – Jan, brat Jakuba, syn Zebe-
deusza. Był on najpierw uczniem Jana Chrzciciela, a następnie 
stał się umiłowanym uczniem Nauczyciela z Nazaretu. Był z Je-
zusem na górze Tabor, siedział obok niego podczas Ostatniej 
Wieczerzy, towarzyszył Mu w ogrodzie Getsemane i pod krzy-
żem na Golgocie.

Ale autorem tej księgi mógł być też inny Jan, mieszkający w Je-
rozolimie, znany później w Kościele jako Jan Starszy. 

Ewangelia ta powstała najpóźniej ze wszystkich, jednak-
że badacze nie zakładają późniejszej daty powstania niż 100 rok 
naszej ery, czyli po Chrystusie. Istnieje prawdopodobieństwo, że 
zapisano ją częściowo w języku aramejskim, gdyż tekst jest pro-
sty, niewyszukany, chaotyczny.

W Ewangelii Jana znajdziemy relacje naocznego świadka, któ-
remu przyświecał jeden cel: „Abyście wierzyli, że Jezus jest Chry-
stusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu 
Jego” (J 20,31). W porównaniu z pozostałymi, księga ta zawiera 
inny układ wydarzeń z życia Jezusa. Blisko 92 procent treści 
Ewangelii Jana nie powtarza się w żadnej innej Ewangelii. 

Z siedmiu cudów, o których pisał Jan, pięć nie zostało 
zapisanych w pozostałych.

W tym roku będziemy się starali zrozumieć i zapa-
miętać najważniejsze treści tej księgi. Nie zawsze bę-

dzie to łatwe. Może będziemy się poruszać jak w labiryncie, aż 
w końcu przekonamy się że…
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Świadectwo apostoła Jana

Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem.



talentyMoje
Rozpoczęty nowy rok szkolny znowu przyniesie wiele okazji do 

poznania otaczającego nas świata. Nauczyciele pokażą wam dro-
gę, udzielą wskazówek do rozwijania swojej wiedzy. 

Podobieństwo o talentach zapisane w Ewangelii Mateusza tak-
że uczy ważnej rzeczy. Występujący w niej gospodarz dzie li swój 

majątek przed po dró żą. 
Wzywa trzech słu żących 
i każdemu powierza spo-
rą je go część. Otrzymują 
ko lejno pięć, dwa i jeden 
talent. W czasach Jezusa 
były to ogromne sumy. 

Po wyjeździe gospo-
darza dwójka z nich za-
biera się do ciężkiej pra-
cy. Inwestują powierzo-
ny majątek, aby zyskać 
dla gospodarza więcej. 

Trzeci niestety nie dołącza do nich – zakopuje w ziemi pieniądze 
swego pana i nic nie robi. 

Gdy pan powraca, przywołuje do siebie służących i odbiera 
swoje pieniądze. Na jego twarzy pojawia się uśmiech i zadowole-

nie: pierwszy i drugi służący pomnożyli części majątku 
w znacznym stopniu. Przynoszą dziesięć i cztery talenty. 
Gospodarz nazywa ich „wiernymi i dobrymi”.

 Trzeci „leniuch” rozgniewał swoje -
go pana. Nie ma już prawa przebywać 
w jego obecności. 

W każdym z nas drzemie talent  
– dar, który ofiarował nam Bóg.

Może ładnie śpiewasz, rysujesz, do-
brze grasz w piłkę lub kochasz zwie-
rzęta i troszczysz się o nie? Talenty 
mogą być przeróżne! Tak jak służący 
z podobieństwa, powinniśmy je po-
mnażać, czyli rozwijać. Swoimi da-
rami mamy służyć Bogu i innym lu-
dziom. Można śpiewać na chwałę Bo-
ga w zespole parafialnym, malować 
obrazy, cieszyć swoją grą w drużynie szkółki piłkarskiej. 
Nie zaniedbuj swojego talentu jak trzeci służący! 

Narysuj, jaki masz talent lub pokaż, jak go wykorzystujesz.
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Rusz głowąRuszRuszRusz

Odszukaj i zaznacz w wykreślance (poziomo 
i pionowo) nazwy przyborów szkolnych z obrazków.

Szkolna 
wykreślanka 
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