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Wierzyć 
mnie, 

Panie, ucz!
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Co zrobić, aby nowe wiadomości zapamiętać na długo? Na-
uczyciele w szkole i przedszkolu dobrze to wiedzą. Trzeba tę 
wiedzę utrwalać przez powtarzanie. Jeśli słowa wiersza, które-
go się uczysz, powtórzysz odpowiednią liczbę razy, wyrecytu-
jesz go bez pomyłki. Tabliczkę mnożenia będziesz pamiętać do 
końca życia, jeśli dobrze się jej nauczysz. Zawsze będziesz miał 
pewność, że 7 x 7 = 49.

Nasza wiara 
też potrzebuje 
pewności. Nie 
można jednak 
udowodnić, 
że Bóg istnieje, 
bo nie można 
Go zobaczyć. Tę 
pewność może 
nam dać tylko 
On sam. Gdy 
apostoł Paweł 
pisze, że Jezus 
nas utwierdzi, 
to oznacza, że 

nabierzemy pewności. Nasza wiara może stać się mocna 
i trwała pod warunkiem, że Jezus działa w naszym życiu. 

Aby dobrze znać tabliczkę mnożenia, nie wystarczy raz ją 
przeczytać. Jezusa też potrzebujemy nie raz, a każdego dnia! 

Rozmawiaj z Nim w modlitwie, poznawaj Go czytając 
Biblię, a nabierzesz pewności, że Jezus jest twoim Zbawi-
cielem.

Co zrobić, aby nowe wiadomości zapamiętać na długo? Na-Co zrobić, aby nowe wiadomości zapamiętać na długo? Na-Co zrobić, aby nowe wiadomości zapamiętać na długo? Na-

Wsłuchani w Boże SłowoJezus Chrystus 
utwierdzi was aż do końca.  1 Kor 1,8
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28 
września 

(środa) Boży podarunek

 nie jest to typowo polski owoc, jabłka przywę-
drowały na nasze ziemie z okolic Kazachstanu, 
gdzie zajadano się nimi nawet 4000 lat temu;

 na świecie jest ponad 8000 odmian jabłek – jest 
to najbardziej zróżnicowany owoc na świecie;

 jabłonie należą do rodziny różowatych, dokładnie 
tej samej, co kwiaty;

 Polacy jedzą dużo więcej jabłek niż inne narody 
– statystycznie każdy z nas zjada 45 kg jabłek 
rocznie;

 w jabłkach jest 25% powietrza, dlatego unoszą 
się na wodzie.

 jabłka zawierają dużo błonnika, są bogate w witaminy – C, K, B2, B6, A, E, 
B1, kwas foliowy, pantotenowy, mikroelementy – K, Mn, Fe, Ca, Mg, P, Cu, 
polifenole i pektyny;

 skórka jabłka zawiera wiele najzdrowszych przeciwutleniaczy, a ponadto wi-
taminy A i C, kwas foliowy, wapń, potas, żelazo i fosfor; dlatego pamiętaj, 
aby jabłek nie obierać;

 staraj się nie przechowywać jabłek razem z innymi owocami – jabłka wydzie-
lają etylen, który sprawia, że owoce w pobliżu szybciej dojrzewają i łatwiej  
się psują;

 w Europie najwięcej jabłek pochodzi z Polski;
 w antycznej Grecji, aby wyznać miłość, wystarczyło rzucić w ukocha-

ną osobę jabłkiem.

Boży podarunekpodarunek
 -jabłko28 września to Dzień Jabłka. 

Ustanowili go amatorzy 
tego popularnego owocu.
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Oto kilka ciekawostek o jabłku: 



 
Drogowskazwskaz

BIB
LIA

Ogólnopolski Konkurs Biblijny 

„Sola Scriptura”
2022/2023

cz. 2Prolog

Prolog to wprowadzenie do akcji utworu literackiego. Naj-
częściej opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce przed 
rozpoczęciem zasadniczej fabuły książki. Jego celem jest 

wyjaśnienie czytelnikowi pewnych faktów, motywów 
i zdarzeń, które wpływają na zachowania bohaterów.

Ewangelia  Jana jest właśnie taką opowieścią o Jezusie. Po-
znajemy w niej losy Syna Bożego, Jego działanie i motywy, 
którymi się kierował. Na początku autor napisał to, co powin-
no nas zaciekawić i zaprosić do dalszej lektury księgi.

Przeczytaj go uważnie – rozdział 1, wersety 1-18. Następnie rozwiąż 
krzyżówkę.

2. Świadczył o światłości.
3. Jan miał o niej zaświadczyć.
4. Przyszedł na ziemię, 

nazwany został światłością.
6. Jezus nam Go objawił.

1. Było na początku u Boga.
5. Daje prawo nazywać się

Bożym dzieckiem.

POZIOMO PIONOWO
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Zrób to samsam

Składniki:
● 4 jabłka, 
● 1 banan, 
● 2 kiwi, 
● oraz inne owoce 
 według uznania: 
 maliny, arbuz, 
 winogrona, 
 jagody, cytryna
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deserdeser
Jabłkowy
Jesień to najlepszy czas na świeże jabłka. Te zdrowe owoce 
możesz podać w formie sałatki.

Z dolnej części jabłka 
wydrąż gniazda nasienne. 
Wydrążone jabłko polej 
sokiem z cytryny.

Jabłka umyj i odetnij 
czubek z ogonkiem 
grubości ok. 2 cm.

1. 

Ponacinaj skórkę 

obok ogonka tworząc 

dekoracyjny kwiat.

Umyj i pokrój 
pozostałe owoce. 

Wymieszaj w misce 
i napełnij nimi 

wydrążone jabłko.

2. 

3. 

4. 

6
7

Jabłkowy kwiatek 

nabij na wykałaczkę 

i wbij do drugiej 

części jabłka.

5. 

Smacznego



Październik 2022MÓJ 
KALENDARZ

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

19

Światowy 
Dzień 
Ptaków

Światowy 
Dzień 
Uśmiechu

Światowy 
Dzień 
Chleba

Pamiątka 
Reformacji
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Dzień 
Nauczyciela

Zaznacz w kalendarzu ważne daty dla twojej rodziny.


