
BÓG ST WORZ YŁ CZŁOWIEKA 
I PODAROWAŁ MU PIĘKNY ŚWIAT
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Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A potem rzekł Bóg: 
«Uczyńmy człowieka. Niech panuje nad rybami morskimi, nad 
ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszyst-
kimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!». Stworzył więc Bóg 
człowieka: stworzył mężczyznę i  niewiastę. I  rzekł Bóg: «Oto 
wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi 
i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was 
będą one pokarmem». A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, 
było bardzo dobre.

na podstawie: Księga Rodzaju 1, 1. 26-27. 29. 31a
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Dobry Bóg stworzył świat i wszystko, co istnieje. 
Gdy stworzył ludzi, powierzył im ziemię, by żyli 
na niej i ją chronili. Bóg zawsze troszczy się o nas.

NASZA MODLITWA
O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po całej ziemi!
Gdy patrzę na Twe niebo, 
księżyc i gwiazdy, któreś Ty uczynił,
pytam: kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich!

na podstawie: Psalm 8, 2. 4. 7
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Z MATKĄ BOŻ Ą IDZIEMY DO ZBAWICIEL A
Modlit wa różańcowa
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W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele. Była tam Maryja i Jezus z uczniami. 
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Po-
tem Maryja powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 
Stało tam sześć stągwi. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I na-
pełnili je aż po brzegi. Potem Jezus powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście 
staroście weselnemu». A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się 
winem, przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek sta-
wia najpierw dobre wino. A ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

na podstawie: Ewangelia według św. Jana 2, 1-3. 5-10

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE
Jest ich dwadzieścia. Przyjrzyjcie się ilustracjom 

tych tajemnic, o których już słyszeliście. 

Tajemnice RADOSNE

Zwiastowanie Boże Narodzenie
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Tajemnice ŚWIATŁA

Tajemnice BOLESNE

Tajemnice CHWALEBNE

Matka Boża, 
Królowa Nieba i Ziemi, 

prowadzi nas 
przez tajemnice różańca 

do Pana Jezusa

Jezus nauczający Ostatnia Wieczerza

Jezus dźwiga krzyż Jezus na krzyżu

Jezus Zmartwychwstały Zesłanie Ducha Świętego
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JE ZUS, NA JLEPSZ Y PRZ YJACIEL CZŁOWIEKA
10

PRZYJAŹŃ
Ufam 

tobie, a ty mnie.
Lubimy być razem. 

Mamy swoje tajemnice.
Zawsze sobie pomagamy.

Pan Jezus jest PRZYJACIELEM wszystkich ludzi, także dzieci!

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko 
zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Po-
zwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do  ta-
kich bowiem należy królestwo Boże». I biorąc je w objęcia, kładł na nie 
ręce i błogosławił je.

Ewangelia według św. Marka 10, 13-14. 16

Pan Jezus pokazał, że jest Przyjacielem wszystkich ludzi. 
Umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał. 

Jezus Chrystus nadal jest obecny wśród nas 
i zaprasza nas do przyjaźni ze sobą.
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Jak zostać przyjacielem Jezusa?
Po czym poznać Jego przyjaciół?

Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali. Wy jesteście przy-
jaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 
wam przykazuję: abyście się wzajemnie 
miłowali.

Ewangelia według św. Jana 13, 35. 15, 14. 17b

NASZA MODLITWA
Jezus jest mym Przyjacielem,
Jezus jest Obrońcą mym.
Jezus jest mym Zbawicielem,
zawsze chcę przebywać z Nim. 

PRZYJACIEL 
PANA JEZUSA
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Modli się za innych.
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Dobrze życzy innym.

Szanuje każdego człowieka.

Czy chcesz być przyjacielem Pana Jezusa?
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JE ZUS CHRYSTUS JEST Z NAMI Z AWSZE 
19

„Oto zwiastuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem całego narodu: 
dziś w mieście Betlejem narodził się 
wam Zbawiciel. Jezus, Syn Boży, przy-
szedł na świat. Narodził się Zbawiciel, 
a Maryja położyła Go w żłobie”.

Jezus głosił: „Jam jest Chlebem Życia”. 
Pan Jezus dał Apostołom siebie pod 
postacią chleba i wina, gdy powiedział: 
„Bierzcie i jedzcie to jest ciało moje”. 
To jest to samo ciało Jezusa, które było 
złożone w żłóbku. 

Ciało Zbawiciela zawisło na krzyżu jako ofiara za na-
sze grzechy i po śmierci zostało złożone w grobie. Ale 
trzeciego dnia Chrystus wstał żywy z grobu!

Odtąd Jezus, nasz Pan, 
w Eucharystii daje nam 
swoje ciało pod postacią 
chleba.48



Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni 
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

na podstawie: Ewangelia według św. Mateusza 11, 28 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata.

na podstawie: 
Ewangelia według św. Mateusza 28, 20

Żłóbek, krzyż i zmartwychwstanie – to wielka ta-
jemnica miłości Boga do ludzi. Przeżywamy i świę-
tujemy tę tajemnicę co roku od Adwentu i Bożego 
Narodzenia, przez Wielki Post, aż do Wielkanocy 
i Zesłania Ducha Świętego. Pan Jezus dzień w dzień, 
miesiąc w miesiąc, rok w rok zaprasza nas, byśmy 
szli z Nim i całą rodziną Bożą do nieba.

NASZA MODLITWA
Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń 
serca nasze według Serca Twego. 
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WIERZĘ , ŻE BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

Za czasów Jezusa żyli ludzie, którzy uważali, że na miłość Pana Boga trzeba so-
bie zasłużyć. Byli pobożni i starali się bardzo dokładnie wypełniać różne przy-
kazania i prawa. Niektórzy tylko udawali, że je wypełniają, ale byli wśród nich 
tacy, którzy bardzo się starali. Do takich ludzi, zwanych faryzeuszami, należał 
Nikodem. 

Przyszedł on pewnego razu nocą do Jezusa, bo rozpoznał w Nim kogoś, kto 
przyszedł od Boga. Nikodem chciał się dowiedzieć od Jezusa, jak najlepiej za-
służyć na miłość Boga. 

A Jezus powiedział, że Bóg jest miłością i zawsze kocha ludzi: gdy postąpią 
dobrze, ale także wtedy, gdy zgrzeszą. Kocha ludzi miłością, na którą nikt nigdy 
nie zasługuje. 

Bóg zna nas dobrze i chce nas uwolnić od grzechów i pomóc przyjąć Jego mi-
łość. On chce nam dać nowe życie, które narodzi się z wody i Ducha Świętego. 
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Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, 
dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział 
Mu: «Wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bo-
wiem nie mógłby czynić takich cudów, jakie Ty czynisz, gdyby 
Bóg nie był z Nim». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę powiadam 
ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa 
Bożego. Powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, 
nie może wejść do królestwa Bożego».

na podstawie: Ewangelia według św. Jana 3, 1-2. 5

My także narodziliśmy się do życia Bożego, gdy zosta-
liśmy ochrzczeni. Jeśli poznamy i uwierzymy w wielką 
miłość Pana Jezusa do nas – będziemy z całych sił wy-
pełniać Jego przykazania.

On 
się modli, 

bo wierzy, że 
modlitwa to spotkanie 
z kochającym Bogiem 

Ojcem.

Ona chce 
pomagać 
każdemu 

człowiekowi, nawet 
temu, którego mniej 
lubi – bo tak uczy 
kochający nas Pan 

Jezus. 

Wierzę Jezusowi i kocham Go, dlatego 
chcę wypełniać prawo królestwa Bożego.

NASZA MODLITWA
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy
I kocha bardzo mnie, dziecię swe.
Więc śpiewaj, duszo ma: Bóg jest miłością, 
Bóg jest miłością, miłuje mnie.
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KOCHAĆ BOGA PONAD WSZ YSTKO

Kto 
najlepiej nam pokaże, 

co to znaczy najbardziej 
kochać Pana Boga? Czasem mama 

i tata. Czasem babcia albo ktoś inny. 
Ale najlepiej pokazują to święci, 

którzy naśladowali Pana 
Jezusa.

Bractwo radości. Święty Jan Bosko
Mały Janek Bosko wcześnie stracił ojca. Wychowywała go mama. Był niezwykle 
żywym i wesołym chłopcem. Bardzo lubił bawić się z dziećmi ze swojej wioski, 
chociaż niektórzy z jego kolegów byli po prostu łobuzami. Ale Janek tak się zacho-
wywał, że chłopcy przestawali używać „brzydkich słów” i starali się być przy nim 
„w porządku”.

Janek był biedny. Gdy poszedł do szkoły, uczniowie 
z bogatszych domów z początku bardzo mu doku-
czali, a jemu trudno się było się z tym pogodzić. 
Ale uczył się lepiej od nich i wykorzystał to. 
Zaczął im pomagać w nauce, a potem ba-
wił się z nimi. Umiał bardzo dużo cyrko-
wych sztuczek, których sam się nauczył. 
To wszystko zjednało mu wielu przyja-
ciół. Janek założył z nimi „Bractwo rado-
ści”. Ułożył także regulamin Bractwa:

1. Żadnych czynów ani rozmów, które 
by mogły zawstydzić chrześcijanina.

2. Wypełniać obowiązki szkolne 
i religijne.

3. Być radosnym.
Przyjaciele bawili się razem, organizowali 

gry i zawody. Każdy dzień zabaw kończyli 
modlitwą, a w święta wspólnie chodzili na naukę 
katechizmu i na Mszę Świętą.

Pewnego razu do ich miejscowości przybył linoskoczek. Zaczął w niedzielę urzą-
dzać pokazy. Przez jego występy koledzy Janka chcieli opuścić niedzielną Mszę 
Świętą. Zmartwiony Janek gotowy był założyć się z linoskoczkiem, byleby tylko 
uratować Bractwo. Mieli się wspiąć obaj na najwyższe drzewo, a wygrać miał ten, 
którego stopy znajdą się wyżej.

Janek wygrał, bo był niezwykle zwinny i na dodatek sprytny: na najwyższej gałęzi 
stanął na rękach. I wszyscy chłopcy poszli do kościoła.
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Świętość to odpowiedź Bogu na Jego 
miłość. Święci pokazują nam, co robić, 

by zachowywać przykazania Boże. 

NASZA MODLITWA
Bóg jest Miłością!

Jan Bosko bardzo wcześnie po-
stanowił, że zostanie księdzem 
i będzie pomagał opuszczonym 
dzieciom. I rzeczywiście, gdy 
został księdzem, zapraszał spo-
tkanych włóczęgów i biednych 
chłopców, którzy ciężko pra-
cowali. Przychodzili do niego 
w niedzielę. Uczył ich modlitwy, 
prowadził na Mszę Świętą, da-
wał jeść, a potem chłopcy bawili 
się tak, jak nigdy dotąd wcze-
śniej w ich niełatwym życiu.

Ksiądz Bosko często powtarzał 
swoim chłopcom, że świętość 
jest łatwa. Mówił: „Bóg pra-
gnie naszego szczęścia. Po pro-
stu wykonuj swój obowiązek 
w szkole, w domu, w pracy 
najlepiej jak potrafisz. Ofiaruj 
Bogu swoje życie: czas radości 
i czas smutku”.
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ZBAWICIEL PRZ YCHODZI DO WSZ YSTKICH LUDZI

Tydzień Misyjny

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie na-
rody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je za-
chowywać wszystko, co wam przyka-
załem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Ewangelia według św. Mateusza 28, 19-20

Napełnieni mocą Ducha Świętego 
uczniowie wyruszyli, by opowiadać 
wszystkim o Bogu, który tak bardzo 
kocha ludzi, że dla ich zbawienia 
posłał na ziemię swojego Syna.

Dzięki temu Ewangelia, czyli 
Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie, 
dotarła do wielu narodów. Wszy-
scy, którzy uwierzyli, przyjmowali 
chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego.

Dzisiaj Duch Święty działa nadal 
poprzez misjonarzy, którzy wypeł-
niają misję pierwszych uczniów 
Pana Jezusa.
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Święta Tereska od najmłodszych 
lat interesowała się misjami. 
Czytała o wyprawach misyjnych 
i bardzo chciała wyjechać, by 
opowiadać o Panu Jezusie tym, 
którzy Go nie znają.

Chociaż Bóg powołał ją do za-
konu i całe życie spędziła 
w klasztorze, została nazwana 
patronką, czyli opiekunką, misji 
i misjonarzy.

Chciała być misjonarką miłości. 
Wszystkie trudności i cierpienia 
ofiarowywała za misje. Pisała 
listy do misjonarzy, codziennie 
się za nich modliła i poświęcała 
swoje cierpienie.

Pan Jezus wysyła misjonarzy, aby zanosili Dobrą Nowinę  
o Nim wszystkim ludziom. Zaprasza również nas do pomocy. 
Przypomina nam o tym obchodzony co roku Tydzień Misyjny.

Misjonarze potrzebują naszej modlitwy.
Wiele osób organizuje różne akcje, aby wesprzeć misjonarzy.

NASZA MODLITWA
Panie Jezu, dodaj misjonarzom odwagi i mądrości. Pomóż nam 
wspierać ich trudną pracę. 
Spraw, by coraz więcej ludzi pomagało dzieciom w krajach misyj-
nych, aby nie cierpiały z głodu i różnych chorób. Amen.
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