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Redaguje: Karina Hübsch

Kochane Dzieci!
Jak na pewno wiecie, jesteœmy teraz w okresie postu. Niedziela Palmowa,
któr¹ obchodzimy, to dzieñ rozpoczynaj¹cy ostatni tydzieñ tego okresu.
W tym wydaniu "K¹cika dla dzieci" dowiecie siê, co dok³adnie wydarzy³o
siê w Niedzielê Palmow¹ oraz w inne wa¿ne dni Wielkiego Tygodnia.
Przypomnicie sobie równie¿ ostatnie s³owa Pana Jezusa, które
wypowiedzia³ na krzy¿u i znajdziecie historiê o dziewczynce, która
zrobi³a œwi¹teczny ¿art swojemu bratu. W dalszej czêœci mo¿ecie przeczytaæ informacje dotycz¹ce jajka œwi¹tecznego i pisanek oraz kolorowanki.
Mi³ej lektury i zabawy!

WJAZD JEZUSA
DO JEROZOLIMY

drodze do Jerozolimy
powiedzia³ Jezus do
uczniów:
- Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn cz³owieczy
bêdzie wydany arcykap³anom oraz uczonym
w Piœmie i ska¿¹ Go na
œmieræ. I wydadz¹ Go poganom na ukrzy¿owanie,
a trzeciego dnia zostanie
wzbudzony z martwych.
Uczniowie jednak nie zrozumieli
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WIELKANOC 2006
tych s³ów. Gdy ju¿ byli niedaleko
Jerozolimy, rzek³ Jezus do dwóch
uczniów:
- IdŸcie do wioski, która jest
przed wami, tam znajdziecie
oœlicê uwi¹zan¹ i osio³ka, na
którym jeszcze nikt nie jeŸdzi³. PrzyprowadŸcie mi je.
Uczniowie spe³nili ¿yczenie Pana
Jezusa. Przyprowadzili osio³ka i w³o¿yli na jego grzbiet swe szaty. Wtedy Pan Jezus wsiad³ na osio³ka.
Na œwiêta przyby³o do Jerozolimy
mnóstwo ludzi. Gdy Jezus jecha³,
ludzie stali przed Nim i za Nim,
w tym du¿o dzieci, œpiewali na Jego
czeœæ tak¹ pieœñ: - Hosanna
Synowi Dawidowemu, b³ogos³awiony, który przychodzi
w imieniu Pañskim. Ch³opcy
obcinali ga³¹zki palmowe z drzew
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i rzucali przed Jezusem na drodze,
inni powiewali ga³¹zkami witaj¹c
Jezusa jako króla. W Jerozolimie by³o wtedy mnóstwo pielgrzymów.
Ca³e miasto poruszy³o siê na wieœæ
o przybyciu Jezusa i o Jego uroczystym wjeŸdzie do miasta.
- Kto to jest? - pyta³o wielu.
- To jest prorok Jezus - odpowiada³y t³umy - z Nazaretu Galilejskiego.
Lecz kap³anom, uczonym w Piœmie
i faryzeuszom nie podoba³o siê to
powitanie. Okrzyki i œpiew na czeœæ
Jezusa uznali za bluŸnierstwo, to
znaczy za obrazê Boga. Za¿¹dali
wiêc, aby Jezus zakaza³ ludziom tak
wo³aæ. Ale On odpowiedzia³:
- Je¿eli ci bêd¹ milczeæ, kamienie krzyczeæ bêd¹.
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7 S£ÓW NA KRZY¯U
Ojcze odpuœæ im,
bo nie wiedz¹,
co czyni¹

BO¯E MÓJ, BO¯E MÓJ,
CZEMUŒ MNIE OPUŒCI£
Mat. 27,46

£uk. 23,34

Niewiasto, oto syn twój!
Oto matka twoja!

WYKONA£O SIÊ

Jan 19,26-27

Jan 19,30

PRAGNÊ
OJCZE, W RÊCE
TWOJE POLECAM
DUCHA MEGO

Jan 19,28

Zaprawdê powiadam
ci, dziœ bêdziesz ze
mn¹ w raju

£UK. 23,46

£uk. 23,43

ALBOWIEM TAK BÓG UMI£OWA£ ŒWIAT,
¯E SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DA£,
ABY KA¯DY, KTO WEÑ WIERZY,
NIE ZGIN¥£, ALE MIA£ ¯YWOT WIECZNY.
JAN 3,16
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WIELKANOC 2006
S³owa ze strony poprzedniej, zapisane w Ew. Jana, s¹ dla
nas, chrzeœcijan, bardzo wa¿ne. Przypominaj¹ nam
o wielkiej mi³oœci jak¹ kocha nas Bóg i co dla nas
z tej mi³oœci zrobi³. Pos³a³ na ziemiê swojego
jedynego Syna, aby ten zgin¹³ na krzy¿u za
nasze grzechy. Dziêki temu mo¿emy cieszyæ
siê ¿yciem wiecznym w niebie. W³aœnie dlatego Œwiêta
Wielkanocne s¹ o wiele bardziej wa¿ne od Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Gdyby nie mi³oœæ Boga do
ka¿dego z nas i nie poœwiêcenie swojego
Syna, to nie moglibyœmy cieszyæ siê ¿yciem
wiecznym.
Wytnij werset z poprzedniej strony, pokoloruj literki i przyklej go w widocznym
miejscu, aby przypomina³ Ci o mi³oœci Boga do Ciebie i o tym co dla Ciebie
zrobi³.

JAJKA WIELKANOCNE
- Heniu!... Zaj¹czek ju¿ przyszed³! wo³a³a Ela, wpadaj¹c jak burza do domu.
Henio rozeœmia³ siê cicho, wiedzia³ bowiem
o zaj¹czku o wiele wiêcej ni¿ Ela.
- Nie opowiadaj - powiedzia³ spokojnie
- zaj¹czek przyjdzie dopiero jutro.
Jutro jest Wielkanoc. Mam nadziejê, ¿e bêdzie piêkna pogoda i nasze
gniazdka nie zmokn¹ w ci¹gu nocy
i nie zniszcz¹ siê... Elu, czy ty te¿ ju¿
masz...
- S³uchaj! - przerwa³a mu siostrzyczka zaj¹czek na pewno ju¿ by³. Patrzy³am w twoje gniazdko i na mchu
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widzia³am szeœæ kolorowych jajek.
Heniek jednym susem znalaz³ siê na
schodach i zjecha³ po porêczy w dó³ tak
szybko, ¿e s¹siadka nie zd¹¿y³a nawet
krzykn¹æ z przera¿enia, gdy¿ Heñka ju¿ nie
by³o. Jak myœlicie, co ch³opiec znalaz³
w swym gniazdku? By³y tam kawa³ki
wêglowych brykietów, które Ela znalaz³a
na podwórzu s¹siadów. Zagniewany szuka³
siostry, lecz do samej kolacji Eli
nie by³o. Zniknê³a bez
œladu. W tym czasie
gniew Heñka roz³adowa³ siê.
Przez ca³y wieczór
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sumienie Eli by³o jednak niespokojne. Gdy
sz³a do ³ó¿ka, mama przypomnia³a jej:
- Elu, pomódl siê.
- Dzisiaj nie bêdê siê modli³a!
- A to dlaczego? - zapyta³a mama. Musisz rozmawiaæ ze swoim
Zbawicielem zanim siê po³o¿ysz.
Ela, trochê zagniewana, odrzek³a:
- Ja... ja nie mogê wszystkiego
powiedzieæ
Zdumiona matka usiad³a na brzegu ³ó¿ka.
- Elu, dlaczego nie mo¿esz wszystkiego powiedzieæ Zbawicielowi?
- Bojê siê, ¿e Zbawiciel nie przyjmie

mnie do nieba - wyszepta³a Ela.
Mama wyjaœni³a jej, ¿e Zbawiciel i tak
wszystko widzi, czy Mu o tym powiemy,
czy te¿ nie. A modlimy siê, mówimy
Zbawicielowi o tym, co nas przygniata,
poniewa¿ to nam pomaga. Kiedy usta
nasze wyznaj¹ Mu grzech, wtedy serce
staje siê wolne. To dar dla nas, ¿e Zbawiciel
zmartwychwsta³, ¿yje i mo¿e wszystkich
wys³uchaæ z nieba. Dlatego tak radoœnie
œwiêcimy Wielkanoc.
Na podst. "Rodzina Dobrowolskich.
Powszedni dzieñ." cz.2

POKOLORUJ OBRAZEK
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CZY WIESZ ¯E...
WIELKANOC 2006

JAJKO

TO SYMBOL

¿YCIA?

Ze Œwiêtami Wielkano-

cnymi najczêœciej kojarzymy jajko. By³o ono od zawsze symbolem filozoficznych rozwa¿añ nad pocz¹tkiem œwiata i ¿ycia. Stanowi³o ono
pewien klucz poznawczy stosowany przez dociekaj¹c¹ prawdy
ludzkoœæ. Symbolika jajka "jako Ÿród³a wszelkiego pocz¹tku", wystêpuje w wielu kulturach na œwiecie. Uwa¿a siê je za metaforê ukrytego ¿ycia,
tajemniczej si³y istnienia i odradzania siê ¿ycia w przyrodzie. St¹d te¿
wywodzi siê powi¹zanie symbolu jajka ze Zmartwychwstaniem.

PISANKI.

Zwyczaj zdobienia jaj w okresie Wielkanocy ma bardzo

odleg³¹ tradycjê. Jaja wielkanocne zdobione ró¿nymi motywami popularnie nazywamy pisankami. Najpopularniejsz¹
i najstarsz¹ technik¹ zdobienia jaj jest
technika batikowa, w której wzór
nanoszony (pisany) jest woskiem
przy u¿yciu narzêdzia zwanego
pisakiem (maleñkiego lejka wykonanego
z blaszki i osadzonego na patyczku) lub przy u¿yciu
szpilki. Do innych technik nale¿y wyskrobywanie wzorów
przy u¿yciu ostrego narzêdzia; oklejanie jaja wycinankami
z papieru, rdzeniem z sitowia lub tkanin¹; malowanie ró¿nymi rodzajami farb oraz
wytrawianie wzorów kwasem (dawniej z kiszonej kapusty, póŸniej kwasem solnym).
W okresie Œwi¹t Wielkanocnych popularne by³y zabawy pisankami. Jedna
z zabaw polega³a na toczeniu pisanek po naturalnej pochy³oœci gruntu.
Wygrywa³a ta osoba, której pisanka potoczy³a siê
najdalej lub w innej wersji ta, której pisanka
wpad³a do wykopanego do³ka.
Co prawda zabawy pisankami, podobnie jak
obdarowywanie siê nimi nie jest ju¿ tak powszechne, to jednak po
dzieñ dzisiejszy w wielu domach kultywowany jest zwyczaj dzielenia siê w Wielkanoc jajkiem, podobnie jak op³atkiem w dzieñ Wigilii
Bo¿ego Narodzenia. W ten sposób przekazujemy sobie ¿yczenia.
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Pomó¿
zaj¹czkowi
odnaleŸæ
w³aœciw¹ drogê

Po³¹cz liczby
a dowiesz siê
co przedstawia
obrazek.
Zwróæ uwagê,
¿e obrazek zawiera tylko liczby parzyste.
Mo¿esz
poprosiæ
o pomoc rodziców lub starsze
rodzeñstwo.
Powodzenia!
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