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Mamusiu! 
Dziś w szkole bylem grzeczny 
i dostałem szóstkę z matematyki. 

Tatusiu! 
Popatrz jak ładnie namalowałem 
naszego pieska. To dla Ciebie. 

Babciu! 
Posłuchaj! ja zagram dla Ciebie. 

Wszyscy lubimy dawać podarunki tym, których kochamy. 

Pan Bóg także czeka na nasze podarki. 

( SPIS TREŚCI ) 
3. Grota Matki Bożej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej n 

4. Czy mróz się modli? Zagadki. 

5. Wdzięcmość Maryi i Józefa 

6. Swięty Jan Chrzciciel. 

7. Niezwykła podróż Lalusia. 

8-9. Jeden jest tyko Pan - taniec uwielbienia. 

10-11. Świątynia Jerozolimska. 

12. Misje. Kto pyta nie błądzi. 

13. Mój dar dla Pana. 

14. Konkurs. Co to takiego? 

15. Bal przebierańców. 16. Miejsce dla każdego 

17. Coś dla artystów 18. Krzyżówka 
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Grota Matki Bożej z Lourdes 

w Porąbce Uszewskiej 

Zazwyczaj z powstaniem san
ktuarium wiąże się jakieś niezwykłe 
1vydarzenie: objawienie lub cud. 
sanktuarium matki Bożej z Lourdes 
11· Porąbce Usze1l'skiej fJO\l'stało 
11· sposób bardzo z1v\·cwjny. 

Pod koniec XIX wieku ks.Jan 
Pałka. 1l'ikariusz z Porąbki Usze1v
skiej. parafii leżącej koło Brzeska 
(diece�ja tarnowska), odbył pielg
rzymkę do Lourdes. Urzeczany 
tn11, co przeżrł i zobaczył, zaprag

nął zaznajomić swoich parafian z objawieniami Matki Bożej w Lourdes oraz jej 
orędziem w::.nrnjącym do 111odlit1vy i pokuty. Postanmrił 1rięc wrbudm,:ać obok koś
rioła grotę na 1rzór tej. 11· której Matka Boża objmriło się Bernadecie. 

Prosta. zhudmt.·ana ::.e ::.wykłego, nieobrabianego kamienia Grota ::.ostała poświę
cona 11· /904 roku i do d::.isiaj gromad::.i 1vielu c::.cicieli Mmki Bo:ej. Nie trlko parafia
nie. ale także 1l'iemi całej okolic.,· chętnie się modlą 1t· Grocie z11·łas::.cza 11· maju 
i 1x1fd::.iemiku, oraz n· każdą środę od maja do paid::.iernika 11· czasie Nowenm· do 
Mmki Bożej. 

* * * 
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Czy Illróz się modli? 

Moim zdaniem mróz też się modli, 

tylko w inny sposób niż ludzie i zwierzęta. 

Mróz może się modli, rysując różne kra

jobrazy i kwiaty na oknach, mrożąc stawy 

Mój Ojcze! Dziękuje Ci 
za ten dzień dzisiejszy, 
za kwiaty wymalowane 
na oknach, 
za zamrożone rzeki i stawy, 
ale Ty wiesz, że to dla Ciebie jest. 
Ty wiesz, że to wszystko jest na Twoją 
chwalę, Boże! 

COŻ CO JOZO DOMO 

ZAGADKI 

dla Jacusia i Agatki 

Łamigłówka 

ZO 1Vv0CH ŁOSK S1ROMITJ\J[IJ 

Wpisz brakujące samogłoski. Na ile sposobów potrafisz 
narysować otwartą kopertę 
bez odrywania ołówka 

"Przynieśli Dzieciqtkq Jezus do Jerozolimy, 
aby Je przelstawić Panu." 

(Łk 2,22) 

I 

-

Wdzięczność Maryi i Józefa 

Gdy Jezus miał 40 dni, Jego Matka Maryja i opiekun, św. 

Józef, przynieśli Go do świątyni w Jerozolimie, aby wyrazić 

przed Bogiem swoją wdzięczność, Ich serca były pełne ra

dości i wdzięczności za dar dzieciątka Jezus. Jak nakazy

wały ówczesne przepisy religijne, złożyli również dwa 

gołąbki. Rodzice Jezusa dlatego tak postąpili, ponieważ 

wiedzieli, że wszystko, co człowiek posiada na ziemi jest 

darem od Pana Boga. 

My również teraz mamy i korzystamy z tak wielu rzeczy. 

Tak często jesteśmy szczęśliwi i radośni z naszych sukce

sów. Czy pamiętamy o tym, aby podzięko�ać Bogu? Wszak 

przecież to wszystko od Niego otrzymujemy. 

Ksiądz Maciuś 

"I bądźcie wdzięczni!". 
(Kol 3, 15) 
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Swięty Jan Chrzciciel. 

Elżbieta i kapłan Zachariasz, 
pobożni żydowscy małżonkowie 

przez długi czas nie mieli dziecka. 
Kiedy pewnego razu Zachariasz składał Bogu ofiarę kadzenia 
w świątyni Jerozolimskiej, ukazał mu się anioł i oznajmił, że 
w niedługim czasie Elżbieta urodzi syna. Ponieważ Zacharia-
szowi wydało się to nieprawdopodone, nie chciał w to uwierzyć, 
dlatego otrzymał od Boga znak - stal się niemową. 

Ku wielkiemu zaskoczeniu małżonków, a przede wszystkim 
sąsiadów, kilka miesięcy później Elżbieta urodziła dziecko. 
Radość z narodzenia powiększał fakt, że gdy Zachariasz wypi
sał na tabliczce imię chłopca, odzyskał mowę. Mimo tych niez
wykłych znaków, jakie towarzyszyły jego narodzeniu, chłopiec 
wzrastał w surowych wiejskich warunkach, bo rodzice 
staruszkowie, wcześnie go osierocili. Gdy osiągnął pelniolet
ność do swojej misji wyznaczonej mu przez Boga, przygotował 
się żyjąc w postach i wyrzeczeniach na pustyni. Po takim przy
gotowaniu przyszedł nad rzekę Jordan, aby wzywać ludzi do 
nawrócenia i zmiany życia na lepsze. W tej przemianie miał im 
pomagać chrzest i pokuty. 

O dalszych losach św. Jana Chrzciciela 

w następnym numerze. 

dzo chudy i nie puszcza ich. 

L oluś Jest zmęczony noszeniem li-
terek, a Kudełko bębnieniem na 

brzuszku - i obaj sq głodni. A tu 
właśnie śliczny sad. Na drzewie 
Jabłuszka, gruszki, granatowe śliw
ki, pulchne brzoskwinie i morele. 

- I miodek musi być - mruczy 
z zadowolenia Kudełko - bo słyszy 
brzęczenie pszczół. 
Obaj chcq wejść do sadu, żeby 
najeść się owoców i miodu. 
Ale przy furtce stoi chłopczyk bar-

- Tu nie wolno nikomu wchodzić - mówi surowo. 
- Ale my Jesteśmy głodni. 
- To się z wami podzielę moim obiadem. 

Chłopczyk podaje Lalusiowi i Kudełce kawałek suchego czar
nego chleba. 

- Pfe! Nie będę tego Jadł -
krzywi się Laluś. 

-Ja też tak mówiłem, kiedy 
byłem na ziemi. Nie 
chciałem Jeść zupy, ani 
kartofli, ani marchewki, tylko 
owoce i ciasteczka. A teraz 
mam tylko suchy chleb. 

-Ależ dlaczego nie 
narwiesz sobie tych 
smacznych Jabłek i gruszek? 

- Nie wolno mi: za każdy 
zjedzony owoc musiałbym 
o Jeden dzień dłużej 
zostawać na pokucie 
o chlebie i wodzie. 

BŁ. Urszula Ledóchowska (1938r) �- A9f'v�,zko. 
Ciąg Dalszy Nastąpi 



Jeden jest tylko Pan 
(taniec uwielbienia - opis) 

Dowolna liczba osób ustawiona w jednym lub kilku okręgach wykonuje 

figury wg podanego schematu. Te same kroki i gesty wykonujemy zarówno przy 

zwrotce jak i przy refrenie. Dla ułatwienia na początku można liczyć do czterech 

1. Trzymając się za ręce 

zaczynamy prawa nogą w 

lewą stronę (1..4), a powrót od

wrotnie ( 1. .4) 

2. Wchodzimy małymi kroka

mi do środka okręgu. Zaczynamy 

lewą nogą a prawa dołączamy 

(1..4). Powrót tak samo (1..4) 

3. W pozycji wyjściowej 

ładny ukłon ( 1. .4) 

4.Podobnie jak w l, tylko 

jeden krok (1,2), (3,4) 

5. Obrót w miejscu 

z uniesionymi do góry 

rękami ( 1. .4) 

JEDEN JEST TYLKO PAN 
(TANIEC UWIELBIENIA) 

Sł., Muz. i Opr.: 
O. Jan Góra OP. 

o 

Jeden jest tylko Pan tutaj jest Jego Dom 

J )Jd J I Jl]JlJJ J I J JlJJ J I o 

li= J' 11 r I O I 

i razem chwalmy Go 

Miejsce to raybra/ Pan, a - by r�,yslu - choć nas, 

J ]JlJ J I Jl]JlJJ J I J .DJJ J I .. =li 
fpiera·ajmy ra:rzysty, słudzy ra• lego Domu, Bogu oddajemy 

li 

cześć. 

Piosenka ta móra·i nam, co mamy robić będqc w kościele czyli w Domu BOŻYM. 
Przeczytaj słowa piosenki i pomyfl 
a jak wyglqda Twoje przyklęknięcie? 
a jak chwalisz Boga, czyli jak witasz się z BOGIEM gdy wejdziesz do kofciola? 
a co mówisz BOGU? 
a czy fpiewasz piefni razem z innymi? 





Hymn 

Papieskiego Dzieła 

Dziecięctwa Misyjnego 

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie 

Lat dwa tysiące Jezus wola. 

Miliony dzieci nie znają Boga. 

Modlitwą naszą i ofiarą 

Nie zabraniajcie im - pomóżcie 

wszystkim do mego wejść Kościoła. 

Ukażmy im gdzie prawdy droga. 

Obdarzmy Chrystusową wiarą. 

REF.: Więc łączmy serca. łączmy dłonie. 

Nie zagłuszajmy słowa tego. 

REF.: Więc łączmy serca ... 

Niech żar miłości Bożej płonie 

w Dziele Dziecięctwa Misyjnego. 
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Papieska intencja na luty 

Aby .Kościoły lokalne �meryki Łacińskiej wdrożyły \i,· życie ukierunko
wania duszpasterskie i misyjne wypływające z obchodów 500-lecia ewan
gejizacji tego kontynentu. 

\ 

KTO PYTA - NIE BŁĄDZI 
' I I 

I I Drogi Janku. 
t I' I, 

��n"• :� t-ffli I : I I I' 'I' ! Na początku muszę Ci wyjaśnić, że Msza święta 
dlatego nie 

' , I I I I I 
I I. I to " wielka tajemnica naszej wiary", I 

I' WSZ stko i nie dla wsz stkich ·est zraz y y J umiałe w cza-
sie jej sprawowania . Wiele modlitw i czynności ma wymowę symboliczną tzn, że 
oznacza coś więcej niż widać na zewnątrz. Na Mszę świętą trzeba patrzeć oczami 
wiary mając na uwadze pewne wiadomości religijne. 

Obmycie rąk wodą symbolizuje prośbę kapłana, by Bóg oczyścił go z wszelkich 
grzechów, aby "czystymi rękami" mógł sprawować Najświętszą ofiarę. W czasie 
obmywania rak kapłan modli się w ciszy: "Obmyj mnie Pa,nie z winy mojej 
i oczyść mnie z grzechu mojego

"
. 

Panie Jezu! 
Dzi�kujemy Ci z.a szcz�śliwy dzień, 
a prosimy o szczęśliwll noc. 
Prosimy o zdrowie dla nas 
i dla najbliższych, 
a wszystko. co zrobimy, 
niech �dzie n.a Twoją chwal�. 

·- dla Boga 
dar 

Gdy staję przed Tobą. Boże mój drogi, 
cieszę się bardzo, że wszedłem w Twe progi. 
Chcę się pomodlić w pięknym domu Twoim, 
życie Ci ofiarować. bo Tyś Bogiem moim. 

I 



Zapewne wszyscy już zapomnieli o radosnym dniu świę
tego Mikołaja, może nawet już niewiele pozostało z otrzyma
nych prezentów, ale redakcja pamięta o nadesłanych listach 
do świętego Mikołaja. 
Za najciekawszy został uznany list Marioli Karaś z Limanowej. 
Za najładniej ozdobiony list Damiana Bugaja z Bochni. 

?(pnfć..urs 

.Liścifć..ao św. :MifćpEaja 

W losowaniu wybrany został list Moniki Knapik z Nowego Sącza 

Liścik do Świętego Mikołaja 
Kochany Mikołaju. wiem że to niełatwo. lecz przynieś 

niewidomym dzieciom takie światło. co pozwoli im ujrzeć 

wszystkie dary boskie: drzewa w czapach śniegu, obraz 

Częstochowskiej. lustro lodowiska kreślone łyżwamL któ

re skrzy się. błyska gdy tańczymy na nim. Przynieś dzie
ciom głuchym piosenkę anioła. by zagrała cisza. która 

trwa dookoła. By szept usłyszały i dzwoneczków trele. 
głos mamy. kolędę w grudniowym kościele. Pożycz aniels
kie skrzydła, Mikołaju dla dziecL które majq bardzo chore 

nogi. Na skrzydłach wnet wylecq ze smutnych szpitali 
i dotrq do swych domów hen. w błękitnej dalL. 

Mariola Karaś z Umanowej 

Co to takiego? 

Prezbiterium - to główna część kościoła, w której znajduje się oł tarz i am
bona. Zwy�le prezbiterium jest podwyższone o jeden lub kilka stopni. W daw
nych kościołach prezbiterium jest oddzielone od reszty świątyni specjalną 
balustradą. 

14 

Nawą - nazywamy 
w kościele miejsce 
między prezbiterium 
a przedsionkiem lub 
drzwiami wyjściowymi. 
Nowoczesne kościoły 
często mają tylko jedną 
główną nawę, nato
miast w dawnych rzę
dy kolumn d z ielą 
świątynię na nawę 
główną i nawy boczne. 

W okresie karnawału 
często chodzimy na bale 
przebierańców. Wybierając 
·akieś przebranie lub maskę 
la siebie, warto pomyśleć, 

co ono będzie symbolizowało. 

PRZEBJBJiANGóW 

Wiewiórka - ładna, zwinna, 
lecz także pracowita i zapobiegliwa. 

Wilk jest symbolem chciwości 
i żarłoczności. Budzi strach u ludzi, 
a jego urycie uryraża zlą wróżbę. 

Pies symbolizuje wiernośc 
i przyjaźń. 

Sowa - symbol mądrości 
i tajemniczości. 

Małpa - radosna, 
mila i wesoła. 
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Anioł Stróż 
(nades/a/a Magdalena lmmi z Kn-nicy) 

Pamiętaj drogie dziecię, 

że pośród życia burz 

wciqż czuwa na tym świecie 

nad tobq Anioł Stróż: 

czy biegniesz po tej ziemi, 

czy główka pełna śnień

skrzydłami cię On swemi 

osłania cały dzień ... 

A gdy już gwiazdy złote 

na niebie zatknie Bóg. 

ten Anioł cichym lotem 

w tej chaty spływa próg

i co dnia nocnq dobq 

przy łóżku staje tuz 

i czuwa tak nad tobq 

aż po świtanie zórz. 

Kochani! 

Basia Frąc z Rydz owa tak ozdobiła list do 
Promyczka 

KRZYiÓWKA · LOGOGRYF 
(Bogumiło 80/01 1 Mlynn,rgo) 

N 
WIARA 

D 

z ś, MIŁO C 

E 
J 
A 

Tomasz 
Bystrek z Wolai 
Żyra kowskiej 
(Mod lit wę 
wydrukuje my 
w innym 
numerze) 

Nal)'Suj w kratkach jabłka, gruszki i czerśnie 
tak, aby w żadn,m rzędzie pionowym lub poziom'yfn 
nie powtórzył się ten sam owoc. 

Nadesłała Edyta Kra-wczyk 
z Nowego Sącza 

Większość Waszych listów to rozwiązania krzyżówek I konkursów. ale są też listy z propozycjami. 

które bardzo nas cieszą. jednak nie wszystkie z nich mogą być zmieszczone. ponieważ brakłoby stron. 

Najciekawsze propozycje będziemy prezentmvać w każdym numerze na tej właśnie stronie. Prosimy 

o własne pomysły. a nie odpisywanie z książek. 
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Jaki dar złożyła Bogu 

1. Imię Matki Bożej • Pomagał Świętej Rodzinie 
2. Imię chłopczyka z Promyczka 
3. Niegrzeczny chłopiec • Na wiosnę w rzece 

• Grupa zwierząt 
4. O północy 
6. Np. sikorka 
7. Przewodzi wodę 
8. Znak zodiaku • Przychodzi po każdego 
9. Zakonnik • Zahaczenie piłeczki o siatkę 

1 O. Głos męski • Powstaje z mydła 
11. Gdyby cię gorszyło to je wyłup • Bratanek 

Abrahama • Okrzyk Zbawiciela na krzyżu 
• Małżonek 

12. Gęsty las • W czasie Mszy na ołtarzu 
13. Szata lektora 
14. Oczekujemy po śmierci • Czapka księdza 
15. Rodzaj Opla • Napisane słowa 

A. Największa z cnót • Górski region w Słowacji 
B. Symbol marności • Przebiegle zwierzę 
C. Zydowski uczony 
D. Szata księdza 
E. Nie powinno się go wystawiać 
F. Chleb do konsekracji 
H. Wisi na ścianie • Firma komputerowa 
I. Idą tam potępieni 
J. Tato· Imię zamachowcy na życie papieża 
L. Nawrócił się na krzyżu • Drwina 
Ł. Potrzebny do pieczętowania • Na głowie 

biskupa 
M. Zdrajca Jezusa 
N. Może krowa ozorem 

dlaczego 

pochwałę Chrystusa. 

uboga wdowa 

zasłużyła na 

Kto opisuje to wydarzenie? 

Rozwiązania rozrywek umysłowych 

Zagadki 
dla Jacusia 
i Agatki 

1. Alba 
2. Bibert 
3. Ornat 
4. Stula 
5. Komża 

/z Promyczka nr 12/ 
Konkurs biblijny: 
Prorok, który przepowiedział, 
że Mesjasz narodzi się w Betlejem 
to Micheasz (5, 1-6). 
Wspomina o tym św. Mateusz (Mt 2,6). 

SERPENTYNKA CHOINKOWA nr 12 

Nagrody wylosowali: 

1. Robert Nowak 
z Kamionki Malej 

2. Katarzyna Jóźków 
z Mokrzeszowa 

3. Agata i Beata Niemiec 
z Nowego Sącza 

1. Mama, 2. Anioł, 3. Łobuz. 4. Zachariasz, 
5. Zadanie, 6. Emanuel, 7. Lato, 8. Obraz, 
9. Zero, 10. Owca, 11. Atrament. 12. Trawnik, 
13. Kolega, 14. Adam. 

. ...... ··.. r prosimy nadsyłać do #cońca 
do 

. �::�;h:g: miesiąca, Zaprasza�Y 

�------------------; v,Śpólprac:x : ....... ·.•.• •·•· •·•·• 

' 

s 

Dla wielu z nas osoba świętej Bernadetty nie 
jest obca, ponieważ łączy się ona z objawieniem 
Macki Bożej w Lourdes (czyt. Lurd), a te należą 
do najbardziej znanych na świecie. 

Bernadetta Subirnus (czyt. Subiru) urodziła się 
7 stycznia 1844 w Lourdes w ubogiej rodzinie. 
Jej ojciec Franciszek był młynarzem, ale podejmo
wał różne prace aby w trudnych dla Francji cza
sach wyżywić liczną rodzinę. Bernadetta jako naj
scarsza z dzieci w kilku rodzinach pracowała jako 
służąca, aby przyjść z pomocą rodzicom i młodsze
mu rodzeństwu. Praca ponad siły w tak młodym 
wieku, a także epidemia, która nawiedziła miasto 
w 1855 roku, przyczyniła się do tego, że Bernadetta scala się bardzo chorowita, a szczegól
nie dotkliwie odczuwała częste ataki astmy. Momentem przelomO\:vym w jej życiu był po
ranek 11 lutego 1858 roku kiedy rozpoczęły się trwające do 18 lipca objawienia. Po czte
rech latach szczegółowych badań władze kościelne uznały objawienia za prawdziwe i wte
dy Bernadetta pożegnała rodzinne strony i wstąpiła do zakonu. Tam nie zwafając na 
chorobę i częste ataki astmy wypęłniała wszystkie najzwyklejsze zadania zakonne. Świąto
bliwe życie zakończyła 16 kwietnia 1879 roku mając :,5 lat. Cudem, który przyczynił się 
do tego że wnet ogłoszono ją święcą był fakt, 1z jej ciało cudownie zoscalo zachowane 
i do dziś można je oglądać. Znajduje się ono w szklanym relikwiarzu w Nevers (czyt. 
Newer) w południowej Francji. 

>o użytku Lrezn1ętrz11ego 

Drodzy Przyjaciele Promyczka 
l)1ic;k11jcm\ \\'alll h,ml10 1a \I iclkic 1a1nrcr<''""·,rn1c lleht.ą gucrka i 1a 
mile ,lo\\a pod JCJ :Hlrc,crn. (hrarni konkm, pr1.cs1cdl n:1'/C oucki\\ •1-
nia: orr1, mali,m, kilka ser pr1.cpic;kmch g" 1,11d (hc;da klop<Jt\ 1 \\\ hr:1-
nie1n naJpic;knicj"i1cj. :1lc o ry,n ,, na"itt;pnyn1 n11n1cr1c-l 
Pr11..,in1,· hard10 ahy<cic fll\\ i<11ania k()nk11r"i1'1\\ pr!.Y"iYbli na kankach po-
cn11\Y\Th ( n1oiccic JL" 1,c1y\\ i<cic po "i\\ ojcn111 1J1dahial') :1 rvlkt1 "iWOll' 
propo1,cjc i l"'lll\sh pr!\"S\·lajcic \I kopcrrach. 1'1,1,1c 1rnai:ijcic· na hli;(h. 
I 1.S. 's,1gro,h- dla nad,ylanc\Th pre!\\ idło\\"C J"(l/\1 i,11:\ll\;\ nickic,h \I,.,, la
li .... mY I op1',/n1cn1cn1. 1a co hard111 prn:pL1"i1an1y. BYLI to pr!L'"i\ łk:t /\\ v

kk nic polcctJn�ł. gdvhv \\ 1t;c kr().., nie orr1vrnal nagrod\ pro,1111� o kt)Ji
rakr / \"L'(Llkcn . 

Nec/Cl kC/Cl 

za ..:: zu 1ole11iem tl'ladz1· duchowe;. 
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