
DZIEŃ 3  
Źródło duchowej mocy. 

 

SŁOWO OD BOGA 
 

Ja jestem Dobrym Pasterzem  

i znam owce moje, a moje Mnie znają,. 

Życie moje oddaję za owce.                                                                                     

                                                                      /por J 10, 14-15/ 

 Dobry Pasterz opiekuje się swoim stadem. Rodzina jest stadem Pana 

Jezusa, kiedy modli się wspólnie to potrafi rozpoznać Jego głos i ma 

pewność, że Jezus ochroni ją przed złem. Dobry Pasterz czeka na Nas na 

Mszy świętej, aby nakarmić nas swoim Ciałem i dać nam duchową moc do 

bycia świadkami Jego miłości. 
 
 

 
 
 
 
 

ŁAMIGŁÓWKA 
 

RÓŻNICE:znajdź 1 0 różnic między obrazkami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZADANIE DLA RODZINY 

 

Rodzina: Wspólnie zagrać w      Kahoot  
dotyczący naszych Rekolekcji i naszej parafii.  
             Game PIN: 09750807  

Dzieci: Obejrzeć filmik, i znaleść w nim 100 owiec.                                   
               Saint Eugene Parish, tytuł: 100_owiec 

RODZINA BOGIEM SILNA - biuletyn dla dzieci. Wydawca: Parafia św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton,  
1252 Steeles Ave W, Brampton, ON L6Y 0A9 Redakcja: s. Karolina Szymkowiak MChR  
Druk i skład: własny.  Nakład: 100 egz.  http://www. demazenod. org email: siostra. eugeniusz@gmail. com 

Gazetka dla dzieci  
z Parafii św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton 

 III Niedziela Wielkiego Postu

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

 Wielki Post w pełni. Jak tam realizacja twoich postanowień? 

Czy przeszedłeś, choć raz, z Jezusem Jego drogą krzyżową?  

A może wyśpiewałeś, w niedziele, Gorzkie Żale?  

Bez względu jak wypadł powyższy bilans,  

masz jeszcze szanse do nawróceni, do mocniejszego pokochania Jezusa. 

 Najlepszą drogą do poprawy swojego postępowania i pokochania 

jeszcze mocniej Pana Jezusa są REKOLEKCJE. 

 W tym roku ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY, bo chcemy,  

aby rodziny z Parafii św. Eugeniusza były silne Panem Bogiem. 

 Co to oznacza? 

Jak być Rodziną Bogiem silną? 

Jak sprawić, aby Bóg był najważniejszy  

w naszych Rodzinach? 

Jak mieć w swojej rodzinie moc miłości i przebaczenia? 

 Na te pytania odpowiemy sobie podczas REKOLEKCJI. 

NIEDZIELA, 7 MARCA, G. 11:00 Msza św. 

PONIEDZIAŁEK, 8 MARCA, G. 18:00 - Droga Krzyżowa i Msza św. 

NIEDZIELA, 14 MARCA, G. 11:00 - Msza św.  

 KONKURS DLA RODZIN 
Należy ukazać co sprawia, że siłą rodziny jest Bóg.  

Prace mogą mieć formę: opowiadania, plakatu, filmu. 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – DO 12 MARCA 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW - 14 MARCA 

RODZINY DAJCIE ŚWIADECTWO WIARY! 



Kącik Drugoklasisty  

 
 

HYMN REKOLEKCJI 
 

Dziękuję Ci za to życie, które dałeś mi 

Dziękuję Ci za te wszystkie noce i dni 

Hojny jesteś tak 

Stworzyłeś dla nas ten piękny świat. 

I wszystko oddałeś nam. 

Podziękować Tobie Boże chcę, 

Za to wszystko co mam! 

 
DZIEŃ 1  

Jesteśmy dla siebie darem. 
 

SŁOWO OD BOGA 
 

„MIŁOŚĆ cierpliwa jest, łaskawa jest. 

MIŁOŚĆ nie zazdrości, nie unosi się pychą;nie szuka swego,  

nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. 

                                    MIŁOŚĆ nigdy nie ustaje.”             /por 1Kor 13, 1-13/ 

                                                                                     
 To miłość sprawia, że nasza rodzina jest szczęśliwa. To Miłość 

sprawia, że jak odbarowujemy kogoś to nie pragniemy niczego w zamian. 

Miłość jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Nie można jej kupować ani 

sprzedawać. Ta Miłość, którą w nasze serca wlewa Bóg, jest wymagająca. 
 

 
 
 
 
 

ŁAMIGŁÓWKA 

SPADAJĄCE LITERY - wpisz litery w odpowiednie kratki,  litery mogą 
tylko spadac w dół, a utworza one hasło– słowa św. Jana Pawła II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ZADANIE DLA RODZINY 
 

RODZINY:  dzisiaj podczas wspólnej modlitwy przeczytajcie Hymn o 

Miłości z 1 Kor 13, 1-13, zamieniając słowo MIŁOŚĆ na RODZINA. 

DZIECI proszę wykonajcie laurkę dla kogoś z rodziny,  przyślijcie nam 

zdjęcia ze wspólnej modlitwy oraz jak wręczcie laurkę.  

DZIEŃ 2  
Jesteśmy razem. 

 

SŁOWO OD BOGA 
Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, 

bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę. 

A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych 

dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i 

napominanie Pańskie! 
                                            /por Ef 6, 1-4/ 

  
 Św. Paweł uczy nas, że cześć wobec rodziców to także posłuszeństwo wobec 

nich. Rodzice nas kochają więc chcą dla nas tego co najlepsze. Rodzice przez swoją 

miłość do nas i troskę o nasze wychowanie, wypełniają to czwarte Boże 

przykazanie, bo w rodzinie szacunek mają dzieci do rodziców, ale i rodzice 

do dzieci. W szacunku wobec siebie ukazuje się jedność rodziny, która przed 

Bogiem na modlitwie staje razem. 

 
 

 
 
 
 
 

ŁAMIGŁÓWKA 

LABIRYNT - Pomóż Wojtkowi zasiąść razem do obiadu z całą rodziną. 

                       Mama upiekła pysznego indyka.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ZADANIE DLA RODZINY 

 
RODZINY: Zagrać całą rodziną w grę planszową.  

DZIECI proszę,  narysujcie rodzinę,  która razem się modli oraz napiszcie 

modlitwę za swoją rodzinę. Prześlijcie nam zdjęcia, na adres: 

siostra.eugeniusz@gmail.com w tytule:  REKOLEKCJ WP 


