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Ach, Panie nasz i Boże nasz, 
Ty wszystko dajesz mi, 
rozstawiasz u drzwi moich straż, 
bezpiecznie mogę żyć!
                                               ŚE 619,5



Słyszę 

Dla ciekawych
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Wzrok to zmysł, który jako 
pierwszy wpływa na nasze 
myślenie. Gdy poznajemy no-

wą osobę, najpierw skupiamy się na jej wyglądzie. Zauważamy, czy 
jest niska, czy wysoka, piegowata, nosi okulary, ma ładną fryzurę 
itp. Także w innych dziedzinach życia wzrok jest ważny. Jeśli coś 
„widzę” to mam pewność, że tak jest. Również to, co usłyszę oraz 
sposób, w jaki przekazywane są mi nowe wiadomości, też są waż-
ne. Gdy nauczyciel mówi ciekawie, jego słowa trafiają do mnie. 

Dla uczniów bardzo ważny stał się ich Nauczyciel Jezus. Pilnie 
słuchali Jego słów i uważnie obserwowali, co i jak robił. To, co sły-
szeli i widzieli, spowodowało, że stali się potem odważnymi apo-
stołami przekazującymi naukę Jezusa innym. Czy było im łatwo 
uwierzyć w Jezusa? Nie wiemy, czy możliwość przebywania z Nim 
im pomogła. Wielu było przecież takich, którzy widzieli, ale sło-

wom Jezusa nie uwierzyli. 
Na wiarę uczniów wpływ miały także „wewnętrzne 

oczy i uszy”. Z pełną ufnością przyjęli, że Jezus jest ich 
Zbawicielem. Tak może się stać także z tobą. 

Musisz się tylko wsłuchać w słowa Jezu-
sa i „popatrzeć” sercem. Wtedy 

zyskasz szczęście.
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wą osobę, najpierw skupiamy się na jej wyglądzie. Zauważamy, czy wą osobę, najpierw skupiamy się na jej wyglądzie. Zauważamy, czy 

Wsłuchani w Boże Słowo
Błogosławione 
         oczy wasze, że widzą, 

i uszy wasze, że słyszą. Mt 13,16

i widzę
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Słuch.   Dźwięki, które do nas docierają, mają ogromny wpływ na to, czy 

czujemy się szczęśliwi i zrelaksowani, czy wręcz przeciwnie – jesteśmy źli 

i smutni. Słuch odpowiada aż w 65% za to, jaki mamy nastrój. 

Zmysł słuchu pozwala człowiekowi na orientowanie się w przestrzeni. 

Dźwięki informują nas, w jakim położeniu się znajdujemy.

Nieliczna grupa ludzi posiada tzw. słuch absolutny, czyli umiejętność mo-

mentalnego rozpoznania wysokości usłyszanego dźwięku.

Ludzki słuch potrafi wychwytywać konkretne dźwięki z mieszaniny różnych 

odgłosów. Nazwane to zostało efektem cocktail party, bowiem w zatłoczo-

nym pomieszczeniu jesteśmy w stanie zignorować wszystkie nieważne dla 

nas dźwięki, ale usłyszeć na przykład nasze nazwisko. Ten efekt wyjaśnia 

także, dlaczego matkę budzi płacz jej dziecka, podczas gdy inne dźwięki są 

przez jej mózg lekceważone.

Wzrok.  Aż 80% informacji o otaczającym nas świecie dociera do mózgu 

poprzez narząd wzroku. Nasze wspomnienia są zdeterminowane przez to, co 

widzimy. Oczy są drugim, po mózgu, najbardziej skomplikowanym narządem 

ludzkiego ciała.
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DUŻY – MAŁY dów, ich praw 
i kultur”. 

W jaki spo-
sób wy – dzieci 
przedszkolne 
i uczniowie – 
możecie być pa-
triotami? Czy 
nie jesteście 
jeszcze za mali? 
Wcale nie! 
Już teraz swo-
ją postawą 
możecie poka-
zywać, jak 
ważna jest dla 
was ojczyzna, 
okolica, w któ-
rej mieszkacie 
i ludzie, któ-
rych na co dzień 
spotykacie. 

Nieważne, gdzie mieszkasz, pokaż innym, jak ważne to dla cie-
bie miejsce. Dbaj o porządek nie tylko w swoim pokoju, ale też 
w swojej miejscowości. Nie śmieć na ulicy i chodniku. Wyrzu-
caj odpadki do odpowiednich pojemników. Segregacja śmieci 
jest przejawem odpowiedzialności za nasz dom – ojczyznę 
i świat podarowany nam przez Boga. Oszczędzaj wodę, dbaj 
o rośliny i zwierzęta. Szanuj swoich sąsiadów. Bądź dla nich 
uprzejmy i pomocny. To tylko małe kroki, ale są bardzo potrzeb-
ne, aby żyło się nam lepiej. To także wypełnienie słów 
Jezusa: „Kochaj bliźniego jak siebie samego”.

DUŻY – MAŁYDUŻY – MAŁYDUŻY – MAŁY
Porozmawiajmy...

„Patriotyzm 
to żywe poczucie 

zbiorowej 
odpowiedzialności”.

 Richard Aldington, angielski pisarz

patriota

4

Kolejny raz 11 listopada obchodzić będziemy Narodowe 
Święto Niepodległości. Przy tej okazji niejeden raz padnie sło-
wo „patriotyzm”. Pochodzi ono od greckiego wyrazu: patria, 
który oznacza rodzinę, plemię, naród, ojczyznę. Zgodnie z defini-

cją Słownika języka 
polskiego: „Patrio-
tyzm to silne 
przywiązanie, 
miłość, najczę-
ściej do ojczyzny, 
poczucie więzi 
społecznej oraz 
chęć i gotowość 
poświęcenia się 
dla własnego naro-
du, przy jednocze-
snym poszanowa-
niu innych naro-

Pokoloruj rysunek.
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Ogólnopolski Konkurs Biblijny 

„Sola Scriptura”
2022/2023

cz. 5Wesele
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Przeczytaj drugi rozdział Ewangelii Jana, wersety 1-12. Znajdziesz tam 
opis pierwszego cudu dokonanego przez Jezusa. Następnie zaznacz 
właściwe odpowiedzi.

1. Kto oprócz Jezusa był 
   gościem weselnym?

A
B
C

Maria

uczniowie

wszyscy mieszkańcy 
Kanaanu

2. Gdzie odbywało się wesele, 
    na które zaproszono Jezusa?

A
B
C

w Jerozolimie

w Kanie Galilejskiej

w Kafarnaum

3. Czego zabrakło gospodarzowi wesela?

A B Cowoców

4. Kto powiedział Jezusowi, że brakuje wina?

A
B
C

uczniowie

Maria

Pan Młody

5. Ile kamiennych stągwi Jezus 
    kazał napełnić wodą?

A
B
C

sześć

siedem

pięć

6. Ile wody mogła pomieścić 
    każda stągiew?

A
B
C

4-5 miar

2-3 miary

1-2 miary

7. Co stało się z wodą wlaną 
   do stągwi?

A
B
C

nic

zabarwiła się 
na niebiesko

zamieniła się w wino

8. Co powiedział gospodarz o winie, 
    które zaczerpnęli słudzy ze stągwi?

A
B
C

jest niezłe, ale lepiej go 
nie podawać gościom

nie smakuje mi

jest lepsze, niż to, 
które podano wcześniej

9. Jakie znaczenie dla uczniów miał 
    ten pierwszy cud?

A
B
C

uwierzyli w Jezusa

byli bardzo zdenerwowani

nie wiedzieli co o tym 
myśleć i opuścili Jezusa
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Rusz głowąRuszRuszRusz

Przechodząc przez 
labirynt zastanów się, 
jakie dźwięki 
słyszysz.
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Co słyszy 
moje ucho?


