Jeżeli chcesz odszukać
skarby, potrzebne Ci są:
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Ludzie gromadzą różne skarby,
na przykład złoto i pieniądze.
Wielkim skarbem - większym
niż drogocenne klejnoty - są
ludzie, którzy nas kochają i
których my kochamy. Te
wszystkie skarby można
zobaczyć. Są też skarby
duchowe, ukryte we Mszy
Świętej, którymi Pan Bóg chce

Ciekawe, jakie skarby
przygotował dla nas
Pan Bóg we Mszy Świętej?

Prawdziwy odkrywca uważnie słucha,
jest spostrzegawczy, wytrwały i cierpliwy.
Wierzy, że znajdzie skarb!

Kto szuka,
Szukajcie,
znajduje...
a
Mt 7, 7
Mt 7, 8

Pomocą w odkrywaniu skarbów
będą dla nas teksty Pisma
Świętego.
Odszukaj drugi fragment i dorysuj

Zapraszam was na wspólne odkrywanie
skarbów. Na imię mam Skarbuś.
Będę waszym przewodnikiem.

Widzicie te krainy?
Tam są ukryte skarby...

Masz obietnicę, że jak
będziesz szukał, to
znajdziesz. Ruszajmy więc
na poszukiwanie skarbów,
jeszcze nie wiemy jakich,
ale na pewno będą to
fascynujące odkrycia.

Pokażę ci skarby
schowane i bogactwa
głęboko ukryte.
Iz 45, 3

Pan Bóg bardzo nas kocha
i chce, żebyśmy byli szczęśliwi.

Pokoloruj nazwy części Mszy
Świętej. Są to ”krainy skarbów”,
po których będziemy wędrować.

Gdzie jest ukryty skarb? Aby się tego dowiedzieć,
potrzebna Ci jest mapa. Mapa poszukiwacza skarbów.
Dzięki niej będziesz wiedzieć, gdzie szukać.
Dla nas taką mapą będą teksty Pisma Świętego,
słowa wypowiadane w czasie Mszy Świętej oraz

1

Też o tym słyszałam,
ale mówili, że one
są niewidzialne czy
jakieś tam...

Słyszeliście?
Podobno we Mszy
Świętej są jakieś skarby.
We Mszy?

Czy mogą być
skarby niewidzialne?

W kościele?

A może jednak
we Mszy Świętej
są jakieś ukryte skarby?

Jakie tam
mogą być
skarby???

Ja słyszałem tylko
o skarbach widzialnych. A do mnie mama
mówi: Mój skarbie.
Kiedyś ludzie...

Tak myślę
i myślę...
I nic nie
przychodzi
do głowy.

A może
wybierzemy się na
Mszę i sprawdzimy?

Do mnie
też.

To jest
pomysł!
Kiedy?

Jak najszybciej!
W naszym kościele jest
Msza o 18.00.To już
za 15 minut.
???

Chcesz iść z nami?
Zaczekajcie!
Weźcie mnie ze sobą.

A weźmiecie mnie
ze sobą na te
skarby?

Chodź.

Słuchajcie, tylko
musimy bardzo uważnie
patrzeć i słuchać.

Nie odkopać
Podobno idziecie tylko odkryć.
do parku odkopać
złoto przy starej ławce.
Nie złoto,
ale skarby
niewidzialne.

Odkrywanie
skarbów nie
jest łatwe.

I nie w parku,
tylko we
Mszy Świętej.
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Witajcie młodzi
odkrywcy skarbów!!!

Z Jego pełności
wszyscyśmy otrzymali
- łaskę po łasce.
J 1, 16

Wpisując litery w odpowiednie kratki dowiesz
R1
się, że poprzez dar łaski Pan Bóg nas:

Ps 5, 13

3

Jak działa łaska? Przyjrzyj się różnym historiom z Nowego
Testamentu. Czy potrafisz odszukać je w Piśmie Świętym?
Jeżeli nie, poproś o pomoc kogoś starszego. Opowiedz, co
przedstawiają te ilustracje. Odszukaj właściwe zakończenie
każdej historii i połącz ilustracje strzałką.
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Do czego podobna
jest łaska? Dowiesz się,
gdy połączysz kropki
i pokolorujesz rysunek.
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Otoczysz go
łaską jak tarczą.
Jednym z darów obiecanych nam
we Mszy Świętej jest ŁASKA.

SK

Mówiliśmy o tym, że miejscem odkrywania skarbów
będzie dla nas Msza Święta. Poznaliśmy nazwy
czterech krain, po których chcemy wędrować
(czy pamiętasz, jak się one nazywają?). Dzisiaj
rozpoczniemy wędrówkę od pierwszej krainy.
W poszukiwaniu skarbu pomogą nam słowa, które
kapłan wypowiada na początku Mszy Świętej:

ŁA

Jak myślisz,
co może uczynić
łaska w twoim życiu?
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Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z: ................................................
(wpisz swoje imię)

.....................................................................................................
(wpisz imiona swoich najbliższych)

Łaska to potężna siła, dzięki której
złe historie kończą się dobrze. Pan
Jezus uzdrawiał ludzi, pomagał im
w różnych sytuacjach.

Pan Bóg obdarza nas łaską,
ponieważ nas kocha.
Otrzymujemy ten dar darmo,
ale aby ta wielka siła była
z nami powinniśmy z wiarą
o nią prosić na Mszy Świętej.

Bogatsi o skarb łaski
ruszajmy w dalszą drogę.
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Tak się zastanawiam,
ale nie wiem...
I co? Odkryliście
jakieś skarby?

I nic...

Zaraz na początku
Mszy Świętej
ksiądz powiedział,
że łaska ma być
Ale co to
ze wszystkimi.
jest łaska?

Może zapytamy babcię
Marysi - wraca z kościoła.
Nie wiem.

Dzień dobry.
Słyszeliście, jak czasami
mówią, że Bóg
Dzień dobry. ludzie
okazał
swoją łaskę? Kiedyś mama mówiła,
Proszę Pani,
że Bóg nam okazał
co to jest łaska?
swoją łaskę..

Łaska to jest
coś takiego, co
sprawia, że....

Łaska to potężna siła,
która może zmienić
... Różne historie
najgorsze sytuacje
kończą się dobrze.
na dobre.

Kiedy to
słyszałeś?

Jak tatuś
był chory,
modliliśmy się
i wyzdrowiał.

Na przykład
uratować z różnych
niebezpieczeństw?

Bóg okazał waszej
rodzinie łaskę.

Tak.

???

Wiecie co?
Ta łaska, to na pewno
jest skarb!

???

Tak Zosiu, z tobą też.
Pan Bóg chce dać swoją
łaskę każdemu z was.
Proszę Pani, ksiądz
powiedział, że łaska ma
być ze wszystkimi.
Czy ze mną też?

Jeżeli Pan Bóg
obiecał nam swoją
łaskę, to na pewno
dotrzyma słowa.

Czy zna Pani
historię z łaską,
kiedy było źle,
a skończyło się
dobrze?

Dużo takich historii można przeczytać
w Biblii. Wiele razy łaska Boża pomogła
mi w życiu. Jeśli zapytacie swoich
rodziców, to wam opowiedzą
historie ze swojego życia,
a może i z waszego.
Muszę zapytać
rodziców.

Na
pewno?
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Nasza wędrówka po pierwszej
krainie rozpoczęła się od
poznania skarbu łaski.
O dzisiejszym skarbie mówią
słowa z aktu pokuty. Jest to
prośba kapłana, żeby Bóg
odpuścił nam grzechy.
Odpuszczenie grzechów to
kolejny skarb, który
odkrywamy we Mszy Świętej.

Grzech to odejście od Boga, złe myślenie, mówienie
i postępowanie, to krzywdzenie innych i siebie. Jeżeli
tego żałujemy, to Pan Bóg odpuszcza nam grzechy.
Czym jest odpuszczenie grzechów? W zrozumieniu
tego pomoże ci historia, którą możesz przeczytać
w Biblii (Łk 15, 11-24). Jest to przypowieść o synu
marnotrawnym. Poukładaj ilustracje według
kolejności zdarzeń, zaznaczając odpowiednią ilość

Niech się zmiłuje nad nami
Bóg wszechmogący
i odpuściwszy nam
grzechy doprowadzi nas
do życia wiecznego.

Bóg wrzuci
w głębokości morskie
wszystkie grzechy.
(Mi 7, 19)

Czy wiesz, czym jest
odpuszczenie
grzechów?
Usunąłem twe
grzechy jak chmurę
i twoje wykroczenia
jak obłok.
(Iz 44, 22 )

Odpuszczenie grzechów
to jakby wrzucenie
piasku w morze.

Nad brzegiem morza leżała butelka,
w której znajdowała się zapisana kartka.
Niestety, woda zmyła niektóre samogłoski.
Czy zdołasz odczytać ten tekst?

OBM Y J
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Pan Bóg jest naszym
Ojcem i zawsze
na nas czeka.

ZUP E ŁN I E

W I N Y I OCZ Y ŚĆ

Z GRZ E CHU M O J E G O !
(Ps 51)

Pan Bóg odpuszcza nam grzechy,
ponieważ bardzo nas kocha.
Otrzymujemy ten skarb we Mszy
Świętej i w sakramencie pojednania.
Kiedy żałujemy za przewinienia
i prosimy o przebaczenie, Pan Bóg
wybiega nam naprzeciw“ i bardzo się
cieszy, że wróciliśmy do Niego.
“

Ciekawe, jaki skarb
poznamy w kolejnej
wyprawie?

Odpuszczenie grzechów to przebaczenie złej przeszłości
i danie szansy na rozpoczęcie wszystkiego od nowa.

Ojciec przebaczył marnotrawnemu synowi.
Ofiarował mu pierścień, sandały i ... Jeśli
połączysz cyfry od 1 do 25, dowiesz się, co
jeszcze otrzymał syn, gdy wrócił do domu.
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To chyba jest ...
No wiesz, jak
zrobisz coś złego...

Co to jest
odpuszczenie
grzechów?

Jeżeli zrobisz coś
złego, to Pan Bóg
ci to odpuszcza.

Zaraz, zaraz,
nie tak prędko!

Odpuszcza, to znaczy
przekreśla, tak jakby
wrzucał do morza.

O czym tak
rozmawiacie?

Zastanawiamy się nad
słowami, które słyszeliśmy
wczoraj w kościele.
Nad odpuszczeniem
???
grzechów.

Żeby Pan Bóg nam wybaczył,
to musimy żałować, że źle
zrobiliśmy, i prosić Go
o odpuszczenie grzechów.

Nasze grzechy to garść
piasku wrzucona w morze
Bożego miłosierdzia.
Wrzucał do morza?

To tak jak z marnotrawnym
synem. Zrozumiał, że źle zrobił,
wrócił, a ojciec ucieszył się
i dał mu prezenty.
I mógł zacząć
od nowa.

Dlaczego
Pan Bóg tak robi?

Jest naszym Ojcem
i nas kocha.

Ale jak Pan Bóg
odpuszcza grzechy?

I nie ma śladu?
I one tam toną?

Taka szansa
to prawdziwy skarb.
Dlatego daje nam
nową szansę.

Jaki jest Twój ulubiony
fragment Pisma Świętego?

o
słow
Oto oże.
B
Słowo Boże, które weźmiesz sobie
do serca i zapamiętasz, będzie dla
ciebie jak... Aby się tego dowiedzieć,
rozwiąż łamigłówki.
Ruchami konika szachowego (dwa pola do przodu jedno w bok) odczytaj ukryte hasła.

Oto kilka zdań z Pisma Świętego:
1.NIE LĘKAJ SIĘ (Iz 41, 10)
2.JA BĘDĘ Z TOBĄ (Wyj 3, 12)
3.BÓG UMIŁOWAŁ MNIE (Ga 2, 20)
4.BOGU ZALEŻY NA NAS (1 P 5, 7)
5.BÓG JEST MOJĄ OBRONĄ (Ps 18, 19)
6.BÓG ROZJAŚNI MOJE CIEMNOŚCI (Ps 18, 29)
7.NIE OPUSZCZĘ CIĘ I NIE POZOSTAWIĘ (Hbr 13, 5)
8.WSZYSTKIE TROSKI PRZERZUĆCIE NA BOGA (1 P 5, 7)
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Wybrane zdanie zapisz poniżej.
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Rozwiązanie łamigłówek przedstaw za pomocą rysunków.

W Biblii czytamy:
Wybierz jedno zdanie, które chcesz zapamiętać
i często powtarzać w myślach.
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Teraz będziemy wędrować przez
drugą krainę skarbów nazywaną
Liturgią Słowa. Jest to część Mszy
Świętej, w której czytane są
fragmenty Pisma Świętego. Inaczej
mówiąc, czytane jest słowo Pana
Boga skierowane do nas. Słowo
Boże to wielki skarb, jaki Bóg daje
nam podczas Mszy Świętej.

Rozszyfrowane nazwy rzeczy wpisz w miejsce kropek.
W Biblii czytamy:
W Biblii czytamy:

Weźcie........................ Twoje słowo jest
.......................padło na
glebę żyzną i przyniosło słowa Bożego.
jedno plon 30, inne 60,
(por. Ef 6, 17) .....................dla moich
stóp.
(Ps 119, 105)
inne 100 krotny.
(por. Mk 4, 8)
Słowo Boże jest jak
Słowo Boże jest jak
Słowo Boże jest jak
.................., dlatego
może przynieść tobie
wielki plon dobrych
owoców.

......................., dlatego
może dać ci siłę do
zwycięstwa nad złymi
myślami i pokusami.

........................, dlatego
jeśli nie wiesz, co
robić, to może
dać ci światło.

Skarb słowa Bożego otrzymujemy, gdy uważnie słuchamy
czytań w czasie Mszy Świętej. Możemy go również odkryć
i cieszyć się nim, czytając Pismo Święte w domu.

W czasie Mszy mówimy:
Powiedz tylko słowo,
a będzie uzdrowiona
dusza moja.
Słowo Boże jest jak
........................., dlatego
może ciebie uzdrowić
ze strachu, lęku, gniewu,
złości, smutku.
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Słowo Boże? Czy to
znaczy, że Bóg...

Będzie On wielki
i będzie nazwany
Synem Najwyższego,
a Pan Bóg da Mu...
Ciekawe, co to
znaczy?

Że Pan Bóg
do nas mówi.

Słowa Boga
są zapisane
w Biblii.

W czasie czytań na Mszy,
to ja trochę śpię. Są trudne
i pełne dziwnych imion.

A ja staram
się zapamiętać.

Ja jak nie rozumiem,
pytam starszych.

Gdy mi smutno, to staram
się przypomnieć sobie, co
Pan Bóg mi obiecał.
Po co?

Pan Bóg ci
coś obiecał?

Tak, obiecał, że zawsze
będzie ze mną, że będzie
mnie bronił i mi pomagał.
Chciałbym, żeby i mnie
Pan Bóg coś obiecał.

A w domu poczytaj Biblię
i weź sobie słowa
Pana Boga do serca...
Wiecie, co
znalazłem?

Co takiego?

To słuchaj
uważnie Jego słów
podczas Mszy.

Tu jest napisane, że Pan Bóg
nas kocha!!! Posłuchajcie:
Bóg sam pierwszy nas
umiłował.

Dlaczego Bóg nas kocha?

Naj
Ojcz lepszy
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Popatrzcie, jaką
miłością obdarzył nas
Ojciec, zostaliśmy nazwani
Jego dziećmi.
1 J 3, 12

Czy słyszałeś te słowa w trakcie Mszy Świętej?
Jest to fragment Modlitwy Eucharystycznej dla dzieci.

Rozwiązując to zadanie, dowiesz się, kim jesteś dla Boga.
Wpisz litery w odpowiednie kratki i odczytaj zaszyfrowane zdanie.

M
Bóg jest Miłością
1 J 4, 16

E

T

Z Modlitwy Eucharystycznej dowiadujemy się,
w jaki sposób Bóg wyraża swoją miłość do nas.
Dowiesz się tego, gdy rozwiążesz zaszyfrowane zdania.
Bóg kochał cię, zanim dał ci życie,
1 2 3 4 5 6
kocha cię dziś i będzie kochał zawsze,
I A E I M R X
ponieważ jest Miłością.
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Pan Bóg z miłości stworzył dla nas
wielki, piękny świat i dał nam swojego
Syna Jezusa Chrystusa. Jest naszym
Ojcem, kocha nas i opiekuje się nami.
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Jak cudownie jest
mieć takiego Ojca!
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Wkraczamy w kolejną krainę.
Pamiętasz, jak się nazywa? Liturgia
Eucharystyczna. Będziemy w niej
szukać skarbu. Była już o nim
mowa podczas pierwszej wyprawy.
Kolejny skarb to Miłość Boga.
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Na taką miłość ze strony Boga można
odpowiedzieć tylko miłością swojego
serca. Okazujesz ją, gdy z wiarą i uwagą
uczestniczysz w niedzielnej Eucharystii.
Często mów Bogu to, co mówisz
swoim rodzicom: Bardzo Cię kocham.
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Dobrze, że babcia
Marysi, zaprosiła nas
do swojego ogrodu.

Tak chyba
jest w raju.

Zobaczcie, jak
tu kolorowo!

Ale tu pięknie!

Spójrzcie tutaj!

Poczekajcie,
aż usiądzie, to
go obejrzymy.

Ale motyl!

Jakie to romantyczne...
Słyszycie śpiew ptaka?
Ale cudo!
Ekstra!

Pamiętacie? W czasie Mszy Świętej
dziękujemy Bogu za Jego dary.

Ciekawe, dlaczego Pan Bóg
podarował nam tyle piękna?

Bo nas bardzo kocha.

Ksiądz na katechezie
mówił nam, że to wszystko
stworzył Pan Bóg.

Ja znam piosenkę
Arki Noego To wszystko
za darmo od Boga!

To zaśpiewajcie.

Ja też ją znam.

Po co rośnie las? Czemu szumi woda?
Po co słońce świeci? Dla kogo ta pogoda?
To dla mnie, dla Ciebie,
To dla mnie, dla Ciebie,
To wszystko za darmo od Boga.
.

Gdy Pan Jezus żył na ziemi,
czynił wiele dobra. Źli ludzie
oskarżyli Go i skazali na
śmierć. Pan Jezus umarł, ale
trzeciego dnia zmartwychwstał,
to znaczy, że teraz żyje. Nie
widzimy Go, ale jest z nami

...Te
ra
zaws z Jezus
z
z na e jest
mi.

Słowa te słyszymy w czasie Mszy Świętej.

Czy wiesz, co robił Pan Jezus, gdy wędrował przez
galilejską ziemię? Dowiesz się tego, rozwiązując zadania.
Połącz sylaby i wpisz wyrazy w odpowiednie pola.

NYCH
GRZE RYCH CU
CI
SŁA
GŁOD WIŁ WIAŁ
CZAŁ WIŁ
MIŁ ZDRA OJ
CHO
GO BA DZIE CHY
O
KAR
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............................
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Czy chciałbyś żyć w czasach
Jezusa i spotkać Go?

Nadal przebywamy w krainie
Liturgii Eucharystycznej. Jest
ona bardzo bogata w skarby.
Kolejnym poszukiwanym
przez nas skarbem jest
Spotkanie z Panem

Dał im wiele
dowodów, że żyje.
Dz 1, 3

Pan Jezus przez czterdzieści dni
ukazywał się Apostołom, aby
mogli Go zobaczyć i uwierzyć,
że zmartwychwstał i żyje.

A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.
Mt 28, 20

Gdy Pan Jezus odchodził do Ojca, obiecał Apostołom,
że zawsze będzie z nimi. Ta obietnica jest także dla
nas. Pan Jezus jest z nami i możemy Go dzisiaj
Zaczynając od zaznaczonej litery i
przesuwając się co drugie pole, odczytaj w jaki
sposób
Pan Jezus jest z nami. Odpowiedź wpisz

A
A

C

I

Kiedy przyjmujemy Komunię św., to przyjmujemy Jezusa do
swojego serca. Możemy Mu powiedzieć o swoich radościach i
B
troskach, podziękować i poprosić o pomoc. Jezus może każdego z
H
nas wysłuchać, uzdrowić, obronić, może nam przebaczyć grzechy,
dać siłę i odwagę do czynienia dobrze.
N
W
Chce tak uczynić,
E
bo nas bardzo kocha.
I L
My powinniśmy
mocno wierzyć i ufać
Panu Jezusowi.
Jezus pozostaje z nami ukryty pod postaciami

........................

Pan Jezus czynił tak, ponieważ wszystkich bardzo kochał.
Może czasem myśleliście, że dobrze byłoby żyć w tych
czasach co Jezus, spotykać się z Nim, rozmawiać, prosić Go
o pomoc. To nie jest potrzebne. Dziś możemy Jezusa
spotykać podczas Mszy Świętej. On żyje i jest obecny z
nami. Spotkanie z Jezusem to największy skarb, jaki
możemy odkryć we Mszy Świętej. Ta obecność jest jednak
ukryta.

..................................... .... ....................................
W czasie Mszy Świętej zmartwychwstały Jezus
jest wśród nas. Nie widzimy Go i nie słyszymy,
ale Jezus żyje i jest z nami ukryty pod
postaciami chleba i wina. Nie patrz na Niego
oczami,
nie słuchaj uszami. Zobacz i usłysz sercem.

6
Podobał mi się ten
film o Panu Jezusie.

Szkoda, że nie
możemy się przenieść
Mnie też.
w tamte czasy.

Pamiętacie, co Jezus
powiedział do Apostołów
po zmartwychwstaniu?

Chętnie bym cię do
Niego zaprowadził!
Szkoda, że
to niemożliwe.

A ja poprosiłbym Go,
żeby mnie uzdrowił.

Co to znaczy?

Byłoby fajnie
spotkać Pana Jezusa!

Chciałabym usiąść
Jezusowi na kolanach ...

Powiedział: Ja jestem
z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.

Nie za bardzo ...

Jezus żyje i możemy
Go spotkać w czasie
każdej Mszy.
Możemy spotkać
Pana Jezusa na
Mszy Świętej?

I można powiedzieć
Jezusowi o wszystkim?

Tak, ale trzeba Go zaprosić
do swojego serca.

Nie widzimy Go i nie słyszymy,
ale naprawdę jest z nami, ukryty
pod postaciami chleba i wina.

Jak tamci ludzie
z Ewangelii?
A można Jezusa prosić
o uzdrowienie ...

Można. Jezus jest
z nami i także
dziś czyni cuda.

C

HU

D

Wszystko to sprawia... - dowiesz się,
rozwiązując zagadkę. Wpisz litery
w odpowiednie kratki i odczytaj rozwiązanie.

T

W
Ę Y
I

- zielony

X - czerwony

Duc
będz h Święty
z nam ie zawsze
n a m i i będzie
p
żyć z o m a g a ł
Tobą
.

Ś
Jest to obietnica Pana Jezusa dla nas.
Obietnicę tę słyszymy na Mszy Świętej.

Pokoloruj według podanego wzoru,
a otrzymasz symbol Ducha Świętego.
- żółty

7
CH TY
DU IĘ
ŚW

Liturgia Eucharystyczna - ta kraina
zaskakuje nas coraz to wspanialszymi
skarbami. Teraz dowiemy się, dzięki
Komu i w jaki sposób możemy
doświadczać obecności Jezusa.
Poznamy, dzięki Komu potrafimy mówić
do Pana Boga: Ojcze, Tato, Tatusiu.

- to trzecia Osoba Boska.
Stanowi On jedno z Bogiem
Ojcem i Jezusem Chrystusem.
Jest to tajemnica naszej wiary.

- niebieski

Fajnie jest mieć
taką dużą rodzinę!

Łaska Pana Jezusa
Chrystusa, miłość Boga i dar
jedności w Duchu Świętym
niech będą z wami wszystkimi!
2 Kor 13, 13
Duch Święty jednoczy nas wszystkich
i stajemy się jedną rodziną z Bogiem
Ojcem i Jezusem, naszym Bratem.

Czy wiesz, jak rozpoznać
Ducha Świętego?
Ojciec z nieba da
Ducha Świętego tym,
którzy Go proszą.
Łk 11, 13

Pan Jezus również nam posyła Ducha
Świętego. Otrzymujemy Go na Chrzcie
Świętym. Od tej chwili mówimy, że Pan
Bóg jest naszym Ojcem.
W czasie Mszy Świętej we wspólnej modlitwie prosimy
Ducha Świętego o dary. Jakie? Odgadnij nazwy
narysowanych przedmiotów. Następnie wykreśl litery
odgadniętych wyrazów. Pozostałe litery, odczytane
kolejno poziomymi rzędami, utworzą rozwiązanie.

P J

E I

D N Ł O K Ś A Ć

K R U B A D O Ś E Ć K
P L O A L M K O A C
L
Po swoim zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pan Jezus zesłał na
Apostołów Ducha Świętego. Nie widzieli nikogo, ale poczuli, że
przychodzi do nich odwaga, moc i radość. Jakie znaki towarzyszyły
temu ważnemu wydarzeniu? Rozwiąż rebusy i przeczytaj w Piśmie
Świętym fragment o zesłaniu Ducha Świętego (Dz 2, 1-4).

Bez Ducha Świętego nic nie możemy uczynić.
Jego obecność jest także niezbędna w czasie
Mszy Świętej. Kapłan, trzymając wyciągnięte ręce
nad chlebem i winem, z ufnością prosi, aby Duch
Święty sprawił, by stały się Ciałem i Krwią Pana
Jezusa. Wydarzenie to nazywa się przeistoczeniem
i jest ono centralną częścią Mszy Świętej. Dzięki
temu możemy przyjąć Jezusa do swojego serca.

P A O M K Ó P A J

Duch Święty przychodzi do nas z pomocą, kiedy
Go o to prosimy. Obdarza nas pokojem, radością
i sprawia, że jesteśmy jedną rodziną. Dzięki Jego
działaniu możliwe jest nasze spotkanie z Panem
Jezusem. To Duch Święty sprawia, że potrafimy
modlić się do Boga i z miłością mówić do Niego
Ojcze. Dzięki Duchowi Świętemu potrafimy
właściwie uczestniczyć we Mszy Świętej.
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Alku, nie wolno tak mówić.
Czy wiesz, że Ania jest
twoją siostrą?

Proszę Siostry, Alek
powiedział, że jestem
śliwką.

Czy wiecie, że jest ktoś,
kto czyni nas wszystkich
jedną rodziną?

Jest to trzecia
Osoba Boska ...

Kto to taki?

Duch Święty stanowi
jedno z Bogiem Ojcem
i Jezusem Chrystusem.

To niemożliwe
- jedną rodziną?

Proszę siostry, czy to
znaczy, że Pan Bóg
to też nasza rodzina?
Przecież mówimy
do Boga: Ojcze nasz.

Proszę Siostry, już wiem,
to jedność!

???

???

1,2,3 ???

No tak, przecież to
Duch Święty!!!

Duch Święty obdarowuje nas
na Mszy Świętej darami. Jeżeli
odszyfrujecie rebusy, to
poznacie ich nazwy.

Duch Święty daje nam te dary,
abyśmy umieli być braćmi i siostrami
dla wszystkich.
Radość.

To jednak mam siostrę!
Pomoc.

Pokój.

Proszę Siostry, bardzo
przepraszam, ale ja
nie mam siostry.
Siostrą?
A ja nie chcę mieć
takiego brata.

8
PO

Czy bałeś się kiedyś?

J

KÓ

Z pewnością zdarzyło się
wam, że baliście się, byliście
zagubieni, nie wiedzieliście, co
zrobić, byliście nieszczęśliwi.
Dziś będziemy odkrywać
skarb, który to wszystko
zmienia. Można go odnaleźć
we Mszy Świętej - w krainie,
po której ostatnio wędrujemy.
Tym skarbem jest... pokój,
który otrzymujemy od Pana
Jezusa!

Łaska wam i pokój
od Boga Ojca naszego,
i Pana Jezusa Chrystusa!
1 Kor 1, 3

Pokój
niech z Pański
będzie awsze
z wam
i.

Wszelkie dobro, łaska i pokój
pochodzą od Boga.

Kiedy Apostołowie ujrzeli Jezusa umierającego na Słowa te kieruje kapłan do nas wszystkich.
krzyżu, przestraszyli się. Zostali sami i nie wiedzieli,
co mają robić. Byli nieszczęśliwi i pełni niepokoju.
Pokój zostawiam wam,
Pan Jezus chciał pomóc swoim uczniom, dlatego
pokój mój daję wam.
po swoim zmartwychwstaniu stanął pośród nich
J 14, 27
i powiedział: ... - dowiesz się tego, jeśli odczytasz
odwrócony napis. Pomoże ci lusterko.
.
Apostołowie uwierzyli Panu Jezusowi, przyjęli Jego
pokój do swoich serc i wszystko się zmieniło. Teraz
byli szczęśliwi, radośni i odważni. To wydarzenie
opisane jest w Ewangelii. Odszukaj fragment
J 20, 19-22 w Piśmie Świętym i przeczytaj.

Pan Jezus wypowiedział
te słowa do Apostołów.

Pan Jezus uczy nas żyć w pokoju. Pragnie, aby w naszych rodzinach,
szkołach panowała zgoda i miłość. Chce, abyśmy pomagali sobie wzajemnie,
byli wyrozumiali dla innych i umieli wybaczać. Czy wiesz, co robi człowiek,
który ma w sercu pokój? Jeżeli tak, to bez trudu dokończysz zdania:
Mam w sercu pokój, więc ...........................................................................
Mam w sercu pokój, dlatego ......................................................................
Mam w sercu pokój i ...................................................................................

Na każdej Mszy Świętej przed Komunią św. słyszymy:
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. To
znaczy, że Pan Jezus każdemu z nas daje swój
pokój. Czy wiesz, co należy odpowiedzieć na te
słowa? Litery do hasła oddzielone są kreskami.
Odszukaj literę z okna i wpisz ją. (np. = T)

Pokój, który daje Chrystus, jest darem. Tylko od nas
zależy, czy chcemy ten pokój przyjąć i być ludźmi
pokoju, czy odrzucić go i mieć w sercu nienawiść,
wywoływać spory, sprzeczki, bijatyki. Czy wiesz, jak
malarz namalowałby pokój? Przyjrzyj się ilustracjom
i zaznacz krzyżykiem te, które kojarzą ci się z pokojem.

T O H M
D I U E
MI Z
WC

Pokój to prawdziwe
szczęście.

Pokój Chrystusa uzdrawia nas, daje radość,
leczy nasze lęki, daje odwagę i siłę. Tylko ten
pokój potrafi przemienić nasze serce i sprawić,
abyśmy byli szczęśliwi. Dzięki niemu możemy
żyć w zgodzie z Panem Bogiem, z samym sobą
i z innymi ludźmi. Mając pokój w sercu, jesteśmy
gotowi na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej.

8
Zobaczcie,
jakie ciemne chmury.

Ja się boję,
jak jest ciemno.

Ja się boję
tylko piorunów.

Chyba będzie padać.

Szkoda, że nie ma
z nami taty.

Boję się burzy.

Bądźcie spokojni. W domu
nic wam nie grozi.

A Pani się nie boi?

Słyszeliście, jak Pan
Jezus uciszył burzę?

Uciszył burzę?
Pan Jezus
wszystko może!

Pan Jezus uciszył burzę
na jeziorze i może uciszyć burze,
które nawiedzą nasze serce.
Co to znaczy?

Tak. Pan Jezus daje nam pokój,
który sprawia, że przestajemy się
lękać, a nasze serce staje się spokojne.

???

Czasem jesteśmy
pełni lęku, boimy się.

To taka burza
w naszym sercu?

Pokój jest skarbem, który
otrzymujemy na Mszy Świętej.
Jak możemy
dostać taki pokój?

9 IONA
W
O ZA
DR US
UZ D

Czy chcesz
być zdrowy?

Chorować może nasze ciało, ale także
nasza dusza. Na co może chorować nasza
dusza? Dowiesz się tego, odczytując
wyrażenia. Pomóż sobie lusterkiem.

BRAK WIA
RY WE WŁ
ASNE SIŁY
ŁY S
TRA
CH
H
Jednym z uzdrowionych przez Jezusa
INNYC
A
N
był człowiek sparaliżowany.
Ć
ZŁOŚ
Usłyszał on słowa:
A
Ł
G
Ą
CI

ĘIS E

ELŹ AINEIBOR ĆĘHC
Synu, odpuszczają ci
się twoje grzechy.
Mt 9, 2

..............

LECZY

OR
....................

...............................................

......................

WSZYSTKIE

Kto szczęśliwy jest,
ten tańczyć chce!
La, la, la.

OB
Y

Pan Bóg chce każdego z nas uzdrowić. Uporządkuj
kolejność puzzli i odkryj, co na ten temat mówi Pismo
Święte. Wpisz tekst, na właściwe miejsce.

CH

Jezus wszystkich
chorych uzdrowił.
Mt 8, 16

G
BÓ

Istnieje wiele różnych chorób,
na które można zachorować. Nikt
nie pragnie choroby i nie cieszy
się, gdy ona przyjdzie. Ludzie
przychodzili do Jezusa, bo
wiedzieli, że może ich uzdrowić.

TWOJE

Słowa te wypowiadamy przed samą
Komunią Świętą. Pomogą nam one
w odnalezieniu następnego skarbu.

INAŻ

CIĄG

O

Powie
słowo, dz tylko
a
uzdrow będzie
iona
dusza
moja.

ARB

Poszukajmy kolejnego
skarbu ukrytego we Mszy
Świętej. Dalej będziemy
wędrowali po krainie,
która nazywa się: Liturgia
Eucharystyczna.

.................................

Ps 103, 3

Człowiek sparaliżowany nie mógł poruszać się samodzielnie.
Jezus zobaczył w nim jednak również inną chorobę - chorobę
duszy. Najpierw uzdrowił jego duszę, później ciało i wszyscy
zobaczyli, jak chory wstał, wziął swoje łoże i poszedł do domu.

Pan Jezus jest Najlepszym Lekarzem.
Pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Jeśli
w czasie Mszy Świętej prosimy Go,
żeby uzdrowił naszą duszę, On to
czyni. Jezus uwalnia nas od grzechów,
zabiera od nas lęk i smutek. Daje nam
odwagę, radość, siłę do czynienia
dobra i życia w przyjaźni z innymi.
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Nie wiem, synku, ale
bardzo bym tego chciała.
Mamo, czy ja będę
kiedyś chodził?

To Pan Jezus
nas uzdrawia.

Jedynym lekarstwem
jest nasza wiara.
Czy jest jakieś
lekarstwo na moją
chorobę?
.

Ksiądz mówił
na katechezie,
że Pan Jezus
uzdrowił paralityka.

Uzdrowił jego
ciało i duszę.

Wiara czyni cuda?

To dusza też
może być chora?

Tak, chorobą
duszy jest grzech.

Także w tym przypadku,
jedynym lekarstwem
jest Pan Jezus.
Czy na chorą duszę
jest jakieś lekarstwo?

Jak zrobię lub
powiem coś złego,
to moja dusza cierpi.

Słowami z Mszy Świętej:
Powiedz tylko słowo, a będzie
uzdrowiona dusza moja.

Jak mamy prosić
Jezusa o zdrowie duszy?

Wszyscy wtedy
cierpimy i jest
nam smutno.

Dalej szukamy skarbów ukrytych
we Mszy Świętej. Teraz będziemy
ich poszukiwać w ostatniej krainie,
jaką są Obrzędy Zakończenia.
Ta część Mszy Świętej jest bardzo
krótka, tylko kilka słów. Czy tam
można odnaleźć jakieś skarby? Tak!
Jest tam skarb ukryty za jednym
krótkim słowem...

N
bło i e c h w a
wsze gosławi s
B
Ojc chmog óg
i Du iec i Syn ący
ch Ś
więt
y

Skarbem, którego szukamy jest BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.
Na zakończenie Mszy Świętej ksiądz czyni znak krzyża
i wypowiada słowa błogosławieństwa.

Niech cię Pan
błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze
swe nad tobą, niech cię obdarzy
swą łaską.
Lb 6, 24-25

BÓG OBIECAŁ

że wyprowadzi swoich rodaków z Egiptu. (por. Wj 3, 10)

Maryi

że mimo swej starości będzie miał syna. (por. Rdz 15, 4)

Czasem spotykają nas różne trudności.
Pan Bóg obiecuje, że będzie przychodził nam
z pomocą, że będzie nas chronił od zła.

Piotrowi
Mojżeszowi

Pan Bóg tobie daje wiele obietnic. Wpisz swoje
imię i połącz z tą obietnicą, którą chcesz sobie
wziąć do serca i o której chcesz pamiętać.
Zamienię bowiem ich smutek w radość,
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. (Jr 31, 13)
Miłość moja nie odstąpi od ciebie. (Iz 54, 10)
Nie opuszczę cię, ani nie pozostawię. (Hbr 13, 5)
Wezwij Mnie w dzień niedoli, a Ja cię ocalę. (Ps 50, 15)
Będę z tobą w złej przygodzie. (Ps 91, 15)

Pan Bóg błogosławił różnym ludziom, to znaczy
dawał im obietnice, przyrzekał, że w przyszłości coś
dla nich uczyni. Połącz imię postaci z obietnicą.

Abrahamowi

Dawidowi

BÓG OBIECUJE

O
W
10
ST
Ń
IE
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SŁ
O
G
ŁO
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Co to znaczy, że
Pan Bóg ci błogosławi?

że będzie jak skała i że na nim Jezus zbuduje Kościół. (por. Mt 16, 18)
że zostanie królem Izraela. (por. 2 Sm 5, 2)
że pocznie i porodzi Syna, któremu da na imię Jezus. (Łk 1, 31)
Z Bożym błogosławieństwem
jestem bezpieczny.

Błogosławieństwo to wielki skarb. Pan Bóg nam
błogosławi, to znaczy, że życzy nam szczęścia,
pomyślności i wszelkiego dobra. Błogosławieństwo
to obietnica, że Pan Bóg zawsze będzie z nami
i będzie nam pomagał.
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Ale co?

Co to znaczy, że
Pan Bóg nam błogosławi?

Nie wiem dokładnie,
ale na pewno coś ważnego.

To oznacza, że Pan Bóg
nam coś obiecuje.

Nie słuchaliście, chłopaki.
Ksiądz to tłumaczył.
To już powiedz!

Tego nie wiemy, ale na
pewno będą, bo Pan Bóg
dotrzymuje słowa.

Pan Bóg zawsze
będzie z nami.

A co mamy
obiecane?

Na pewno usłyszy
twoją modlitwę.

Błogosławieństwo Boga
to obietnica, że będą
się działy dobre rzeczy
Tak? Kiedy?
w naszym życiu.

Pan Bóg będzie nas
ochraniał i ratował
z niebezpieczeństwa.

???

Pomoże nam
w różnych trudnościach?

To jeszcze nie wszystko. Jeśli
chcecie wiedzieć więcej na ten
temat, to czytajcie Pismo Święte.
To aż tyle
w jednym słowie?

GRA PLANSZOWA
MŁODZI ODKRYWCY
SKARBÓW MSZY ŚWIĘTEJ
Gra planszowa, którą prezentujemy, będzie przypominać wam o odnalezionych skarbach. Mamy nadzieję,
że odkryte przez was duchowe skarby pomagają wam lepiej uczestniczyć we Mszy Świętej. Jesteście odkrywcami, więc nie ustawajcie w dalszych poszukiwaniach. Razem z przyjaciółmi możecie nadal wędrować
po krainach Mszy Świętej. Pomogą wam w tym poprzednie plansze z wędrówek, Pismo Święte lub ktoś
z dorosłych. Życzymy dobrej zabawy.

PRZEBIEG GRY
Przed rozpoczęciem gry należy przygotować kostkę i pionki w różnych kolorach. W grze może wziąć udział
od 2 do 4 graczy. Uczestnicy wybierają kolor pionka. Po ustawieniu pionków na polach startowych, gracze
kolejno rzucają kostką. Wędrówkę rozpoczyna gracz, który wyrzuci liczbę oczek 4. Gracze przesuwają się
o tyle pól, ile oczek wskazuje wyrzucona kostka. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który pierwszy dotrze
do METY.

OZNACZENIE PÓL:
START

META

ŁASKA

Oznaczenie poszczególnych skarbów Mszy Świętej.

Zadaniem gracza jest dokończenie zdania.

?

Należy odpowiedzieć na pytanie.
RADOŚĆ
Możesz jeszcze raz rzucić kostką.
SMUTEK
Czekasz jedną kolejkę.
CZARNE POLE
Wracasz na start i rozpoczynasz grę od początku.

OPIS GRY:
ŁASKA
Bóg obdarza nas łaską, ponieważ nas kocha.
Przesuwasz się o 3 pola do przodu
Dokończ zdanie z Pisma św.: Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i...(Ps 51).
Jeśli odpowiesz prawidłowo przesuwasz się o 2 pola do przodu,
jeśli nie odpowiesz czekasz kolejkę.

ODPUSZCZENIE GRZECHÓW
Pan Bóg z miłości odpuszcza nam grzechy.
Przesuwasz się o 2 pola do przodu.
SŁOWO BOŻE
Jest jak miecz, pomaga nam przezwyciężać pokusy.
Przesuwasz się o 3 pola do przodu.
Dokończ zdanie: Powiedz tylko Słowo, a będzie uzdrowiona...
Jeśli odpowiesz prawidłowo przesuwasz się o 3 pola do przodu,
jeśli nie odpowiesz czekasz kolejkę.
MIŁOŚĆ BOGA
Bóg jest Miłością (1J 4,16).
Przesuwasz się o 2 pola do przodu.
SPOTKANIE Z JEZUSEM
W czasie Mszy Świętej zmartwychwstały Jezus jest wśród nas.
Przesuwasz się o 3 pola do przodu.

?

Pod jakimi postaciami ukryty jest Jezus w Eucharystii?
Jeśli odpowiesz prawidłowo przesuwasz się o 4 pola do przodu,
jeśli nie odpowiesz czekasz kolejkę.
Dokończ zdanie z Pisma św.: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do... (Mt 28,20).
Jeśli odpowiesz prawidłowo przesuwasz się o 2 pola do przodu,
jeśli nie odpowiesz czekasz kolejkę.
DUCH ŚWIĘTY
Otrzymujemy Go na Chrzcie Świętym. Od tej chwili mówimy, że Pan Bóg jest naszym Ojcem.
Przesuwasz się o 2 pola do przodu.
Dokończ zdanie: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym
niech będą... (2 Kor 13,13). Jeśli odpowiesz prawidłowo przesuwasz się o 3 pola do przodu,
jeśli nie odpowiesz czekasz kolejkę.
POKÓJ
Pokój Chrystusa potrafi przemieniać nasze serca i sprawić, abyśmy byli szczęśliwi.
Przesuwasz się o 2 pola do przodu.
UZDROWIONA DUSZA
Pan Jezus jest najlepszym lekarzem. Uzdrawia naszą duszę i ciało.
Przesuwasz się o 3 pola do przodu.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
To obietnica, że Pan Bóg zawsze będzie z nami i będzie nam pomagał.
Przesuwasz się o 2 pola do przodu.
Dokończ zdanie z Pisma św.: Niech cię Pan błogosławi i ... (Lb 6,24).
Jeśli odpowiesz prawidłowo przesuwasz się o 3 pola do przodu,
jeśli nie odpowiesz czekasz kolejkę.

