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Znalezione w sieci

Rozmawiają dwa bobasy w wózkach:
– Jesteś zadowolony ze swojej mamy?
– W zasadzie tak, chociaż pod górkę trochę
zwalnia...

Pewna rodzina czytała co dzień Biblię, która
od używania już się nieco zbrudziła. Przetłuszczone rogi czasem sklejały się. Pewnego
dnia kolej przyszła na opis stworzenia pierwszych rodziców. Jednak podczas czytania
kartki skleiły się i tekst połączył się z budową
Arki Noego. Córka czytała więc: „Pan Bóg
sprawił, że Adam pogrążył się w głębokim śnie,
potem wyjął jedno z jego żeber i zbudował
z niego niewiastę... powlókł ją smołą wewnątrz
i zewnątrz. Miała 300 łokci długości, 50 szerokości, a na wysokość 30 łokci...”
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Wykaz pieśni, jakie należy śpiewać podczas
jazdy samochodem:
90 km/h: To szczęśliwy dzień
100 km/h: Ofiaruję Tobie Panie dziś całe życie me
110 km/h: Ojcze, Ty kochasz mnie
120 km/h: Liczę na Ciebie Ojcze
130 km/h: Panie, przebacz nam
140 km/h: Zbliżam się w pokorze
150 km/h: Być bliżej Ciebie chcę
160 km/h: U drzwi Twoich stoję Panie
170 km/h: Pan Jezus już się zbliża
180 km/h: Jezus jest tu
200 km/h: Witaj ach witaj
Słowo Parafialne 95/X/2015

KAcik dla dzieci
Jezus powiedział „Królestwo Niebieskie jest podobne
do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej
roli...”

Sklep – opowiadanie Bruno Ferrero

Nuno Cardoso@flickr

Pewnemu chłopcu śniło się, że wszedł do ogromnego sklepu, w którym za ladą stał anioł.
– Co tutaj sprzedajecie? – zapytał chłopiec.
– Wszystko, czego pan sobie życzy – odparł uprzejmie anioł.
Chłopiec zaczął wymieniać:
– Chciałbym zakończenia wszystkich wojen na całym świecie, więcej sprawiedliwości dla wykorzystywanych, tolerancji i życzliwości dla obcych, więcej miłości
w rodzinach, pracy dla bezrobotnych, głębszego poczucia wspólnoty w Kościele i...
Anioł przerwał:
– Przykro mi, proszę pana, ale widocznie źle mnie pan zrozumiał. My nie sprzedajemy owoców, lecz jedynie nasiona.
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paladin1212@Fotolia

Ziarno zawsze jest początkiem.
Małym, często trudnym do zauważenia, początkiem. Sam Bóg zstąpił na ziemię jak ziarno,
zaczyn, malutki młody pęd. Ziarno to cud. Nawet
największe, najpotężniejsze drzewo bierze swój
początek z małego nasionka. Twoja dusza jest
ogrodem, w którym zostały zasiane ogromne dzieła
i najważniejsze wartości.
Czy pozwolisz im wyrosnąć?
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Kącik małego kucharza
Jesień to pora jabłek. Ten pyszny owoc nie tylko doskonale smakuje, ale
ma wiele witamin. Dziś zapraszamy Cię do upieczenia prostych, pysznych
jesiennych ciasteczek, które z pomocą rodzica zrobisz sam/a.

Jabłkowe ciasteczka
•
•
•
•
•
•
•
•

1 jabłko;
3 łyżki sezamu;
1 łyżka rodzynek;
1 łyżka oleju np. kokosowego/rzepakowego;
2 łyżki płatków owsianych górskich;
1 jajko;
szczypta cynamonu;
1/2 łyżeczki miodu/syropu daktylowego.

Jabłko obierz i zetrzyj na dużych oczkach tarki. Przełóż do wysokiej miski,
dodaj pozostałe składniki i wymieszaj. Jeśli ciasto wydaje Ci się bardzo
lejące, dodaj więcej płatków lub sezamu. Nabieraj rękoma ciasto, układaj na
blasze wyłożonej papierem do pieczenia i formuj kształt ciasteczek. Piecz
ok. 18 minut z termoobiegiem na środkowym poziomie piekarnika w 180°C,
kontrolując stopień zrumienienia.
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Jesień

Nadszedł czas, gdy trzeba pożegnać lato. Czy to powód do smutku? Wielu
z Was na pewno tak myśli, ale zastanówmy się, czy naprawdę nie da się
znaleźć nic pozytywnego w jesieni?

Ed Suominen@flickr

Jesienią…
1. Przyroda przybiera piękne kolory, których nie znajdziesz podczas
żadnej innej pory roku. Liście zmieniają kolory, a te, które spadną, szumią
pod butami.
2. Lśniące brązem kasztany i zaciekawiające kształtem żołędzie mogą
zamieniać się w śmieszne ludziki, gdy tylko zechcesz je stworzyć.
3. Jesienny deszcz tworzy na chodnikach wielkie kałuże, które są doskonałą okazją do założenia kaloszy.
4. Zasypianie przy szumie wiatru i uderzaniu kropel deszczu o parapet
jest bardzo przyjemne.
5. Jesień to doskonały moment na to, by odkopać zapomniane gry planszowe i puzzle, czy klocki, przy których można wspaniale spędzić rodzinny
czas.
I tak dalej, i tak dalej... Przekonaliśmy Cię?
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Pamiętaj, że jesień to pora roku, która obfituje w infekcje. Ubieraj się ciepło,
ale nie przegrzewaj się, jedz ciepłe śniadanie, dużo owoców i warzyw,
i spędzaj jak najwięcej czasu na dworze, bo świeże powietrze skutecznie
zapobiega chorobom.

Żeby nadać jesieni wspomnienie
lata, pokoloruj swoje kaloszki
w barwy, które lubisz najbardziej.
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Gdyby jednak jesienny deszcz był zbyt intensywny, może pobawisz się
z nami? Odpowiedz na zagadki:
Berecik czerwony w białe kropeczki.
Nie chcą go brać dzieci ani wiewióreczki.
(muchomor)

Wiosną zielono rosną,
latem – gadają z wiatrem,
jesienią – barwy zmienią,
a zimą – śnią pod pierzyną.
Na ogonie złota głowa
smaczne ziarnka w sobie chowa.

Jesienią w sadzie dojrzało,
Rumiane, okrągłe zapachniało
Niedaleko od drzewa pada,
Każdy je z ochotą zjada.

(dynia)

(jabłko)

(liście)

Mieszkam w zielonej łupinie, Lecz mi się nudzi– więc,
brązowe wkładam ubranie, by spaść na ziemię jesienią bęc!
(kasztan)
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