KAcik dla dzieci
I wyszedłszy, udał się według zwyczaju
na Górę Oliwną; poszli też z nim
uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce,
rzekł do nich: Módlcie się, aby nie
popaść w pokuszenie. A sam oddalił
się od nich, jakby na rzut kamienia,
i padłszy na kolana, modlił się, Mówiąc:
Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich
ode mnie; wszakże nie moja, lecz
twoja wola niech się stanie. A ukazał
mu się anioł z nieba, umacniający go.
I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej
się modlił; i był pot jego jak krople krwi,
spływające na ziemię. A wstawszy od
modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał
ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich:
Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie
się, abyście nie popadli w pokuszenie.
Łk 22,39-46

Carl Bloch (1834-1890): Chrystus w Getsemani

Co oznacza ufać Bogu? Jak rozumieć pewność, że zawsze z nami jest? Bruno
Ferrero wyjaśni nam to poprzez opowiadanie

Pewność

Żył sobie kiedyś bardzo dobry człowiek o imieniu Romoletto, który zamieszkiwał w malutkim domeczku znajdującym się nad rzeką Tybr. Pewnego dnia
ów człowiek zauważył, że woda Tybru przedzierała się powoli przez drzwi
jego domu. Stan taki był już coraz bardziej niebezpieczny.
Jeszcze bardziej przestraszył się, gdy usłyszał radio, które co chwilę
podawało komunikat: „Wszyscy mieszkający w pobliżu Tybru muszą natychSłowo Parafialne 93/IV/2015
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miast opuścić swoje domostwa; rzeka będzie wylewała coraz bardziej”.
Romoletto był człowiekiem bardzo pobożnym i pokładał wielką ufność
w Panu. Uklękł z pokorą i zaczął gorliwą modlitwę. „Panie, wybaw mnie!”
W pewnym momencie usłyszał płynący z góry głos. „Nie lękaj się, Romoletto! Nie zapomniałem o tobie!” Był to głos Pana Boga.
Romoletto wstał i jak gdyby nigdy nic zaczął wykonywać swoje codzienne
obowiązki. Około jedenastej woda dotarła mu już do ramion i Romoletto
musiał się przenieść na drugie piętro. Zauważył jak obok jego domu przepływała łódź ratunkowa. Strażacy, którzy go zauważyli zaczęli krzyczeć:
„Szybko, uciekaj razem z nami! Pozostawać tutaj to szaleństwo!” „Nie. Mam
zapewnienie z góry!” odpowiedział im ów człowiek, wskazując palcem na
niebo.
O godzinie piętnastej woda zaczęła pokrywać już jego łóżko i Romoletto musiał wycofać się na strych. Przepływała następna barka i znów ktoś
zawołał: „Wychodź natychmiast! Woda wciąż się podnosi!” Romoletto i tym
razem odmówił ostentacyjnie: „Już ja mam swojego protektora!”
O siedemnastej piętnaście woda dochodziła już do rynien i Romoletto
zmuszony był wdrapać się na dach. Przepływał znów jakiś ponton Czerwonego Krzyża i poszukiwał ostatnich zagubionych. Jednak i on na próżno
usiłował zabrać ze sobą Romoletta. Przywarł mocno do komina jak rzep do
psiego ogona. „Nie potrzebuję waszej pomocy. Mam kogoś, na kogo mogę
liczyć”.
Jednak woda wciąż wzbierała i wzbierała i... za dziesięć szósta Romoletto
się utopił.
Gdy tylko znalazł się w Raju zaczęły nim miotać furie. Przybiegł przed
tron Pana Boga i powiedział: „Czy nie powiedziałeś mi, że będziesz o mnie
myślał? Czy nie dziwi Cię to, że widzisz przed sobą topielca?”
Pan Bóg przyjrzał się mu wzrokiem pełnym dobroci. „Jak to, nie myślałem
o tobie, Romoletto. Przecież wysłałem ci aż trzy barki!”

Bóg zawsze jest z nami!
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Kącik małego kucharza
Jajka są symbolem nowego życia. Ta potrawa jest nie tylko smaczna. Jej
wiosenne składniki podkreślą tę ciepłą porę roku i ozdobią świąteczny stół.

JAJA FASZEROWANE
•
•
•
•

4 jajka
2 rzodkiewki
2 łodyżki szczypiorku
1 gałązka koperku

• 1 plasterek szynki
• 1/4 papryki czerwonej
• 1 łyżka jogurtu naturalnego
lub majonezu

ZANIM ZACZNIESZ: ugotuj jajka na twardo!
1. Obierz jajka i przepołów je wzdłuż. Łyżeczką wyjmij żółtka i przełóż je do
miseczki. Do żółtek dodaj jogurt i widelcem ugnieć na gładką masę.
2. Rzodkiewkę zetrzyj na tarce o najmniejszych oczkach, szczypiorek bardzo
drobno pokrój, koperek posiekaj, szynkę pokrój w bardzo drobną kosteczkę.
Dodaj wszystko do masy jajecznej i wymieszaj.
3. Ułóż białka jajek na talerzu i łyżeczką nakładaj farsz do wgłębień po żółtku
tak, by wystawał ponad.
4. Podawaj posypane kiełkami np. brokułu.
Farsz jajeczny możesz doprawić solą i pieprzem, oraz dodać do niego pokrojony w drobną kosteczkę żółty ser.
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Pisanki

Wielkanocną tradycją jest barwienie pisanek. Jest wiele sposobów na to, by
były piękne, kolorowe i wesołe. Poznajcie kilka z nich:
• kraszanki – jajka barwione w wywarze uzyskiwanym z naturalnych
składników, np. z buraków, z łupin cebuli, kory drzew,
• pisanki – jajka zdobione za pomocą patyczka zanurzanego w gorącym
wosku, a następnie zanurzane w barwniku,
• oklejanki – jajka zdobione poprzez przyklejanie do nich kolorowej
bibuły, włóczki, słomy, tkaniny,
• drapanki – kraszanki, na których wydrapuje się wzorki za pomocą igły
lub malutkiego nożyka,
• ażurki – pisanki ażurowe, wykonywane są z wydmuszek jaj poprzez
wywiercanie w skorupce maleńkich otworków przy pomocy malutkiego
wiertła. Wydmuszka jest malowana najczęściej farbą akrylową.
• rysowanki – jajka ozdabiane poprzez malowanie wzorów farbami,
flamastrami.
Jeśli chcesz, spróbuj z nami stworzyć kraszanki. To nie jest trudne, a do
wykonania ich wystarczą Ci produkty, które na pewno masz w domu. Kilka
podstawowych kolorów dadzą nam na przykład:
• żółty – liście brzozy, olchy i młodej jabłoni, suszone kwiaty jaskrów
polnych, rumianek, suche łupinki cebuli oraz igły modrzewiowe;
• czerwony – kora dębu, owoce czarnego bzu, suszone jagody, suche
łupiny cebuli;
• różowy – sok z buraka
(intensywność koloru
zależy od stopnia
rozcieńczenia wodą),
• pomarańczowy –
marchew, dynia,
• brązowy – łupiny
orzecha, igły jodłowe,
• niebieski – owoce tarniny,
• fioletowy – płatki ciemnej
malwy,
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• zielony – trawa, pokrzywa, liście barwnika, młode żyto, kora brzozowa,
wywar z jemioły,
• czarny – wygotowane olchowe szyszki,
• złoty – łupiny orzecha i cebula (cebuli więcej niż orzecha).
Jeśli do wywaru dodasz nieco octu, uzyskany kolor będzie trwalszy. Barwniki muszą się trochę pogotować, zanim włożymy do garnka jaja – warto sprawdzić po prostu łyżeczką, czy woda zdążyła już nabrać odpowiedniego koloru.

Pokoloruj pisankę
Zdobienie pisanek do bardzo miłe zajęcie. Zaprojektuj swoją razem z wielkanocnym zającem. Zapraszamy do kolorowania!
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Pożegnaliśmy już zimę, dlatego wokoło jest tak pięknie i kolorowo. Czeka
nas piękna pora roku. Zgadnij jaka i co się z nią wiąże.
Jak się nazywa ta pora roku,
Gdy się zielenić zaczyna wokół?
Skowronek nad polem śpiewa,
Kwiaty forsycji kwitną na drzewach.

Miła niespodziankaJuż kwitnie…

(wiosna)

(sasanka)

Gdy się schowa za chmury,
Świat się staje ponury.
A weselej na świecie,
Kiedy śmieje się z góry.

Chodzi polem słonko
Po zielonym życie.
Nad polem, nad łąką
Śpiewa ktoś w błękicie.

(słońce)

(skowronek)

Nadeszła wiosna i znów wszystko budzi się do życia. My też odradzamy się na
nowo. Naprawiamy swoje błędy, ulepszamy samych siebie. Święta Wielkanocne
to ten czas, kiedy możemy zatrzymać się i zajrzeć w głąb naszej duszy. Czy w nas
również Chrystus Zmartwychwstał?
Rodzinnych, głębokich w przeżycia Świat Wielkiej Nocy!
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