


Okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, 
a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi. 

Dn 4,24 

WISI NA KRZYZU 
PAN, STWÓRCA NIEBA; 
PŁAKAC ZA GRZECHY, 

CZŁOWIECZE, POTRZEBA. 

W Wielkim Poście częściej i goręcej niż zwykle powinniśmy 
przepraszać Boga za grzechy. Najpiękniej możemy to uczynić 
pobożnie uczestnicząc w wielkopostnych nabożeństwach. 

Gorzkie żale Droga krzyżowa 
• S T --�-- • ->�� 

Gdy uczestniczyłeś w wymienionych nabożeństwach 
możesz wykolorowaó na czerwono Jedną częśó serduszka. 

� � � - . 
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4. Babc·u! babciu! jeszcze . 

5. Mój krzyż na Wielki ost 6. Sw. Jan Chrzciciel c.d. 

7. Niezwykła podróż Lalusia. 

8. Nasze skarby. Najpiękniejsza gwiazda - konkurs 

9. Piosenka: "My chcemy życia" 

I O- I I. Nasze postanowienia 

12. Misje. Kto pyta nie błądzi 

13. A może warto. Zeszyt do religii 
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Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu 

Omawiajqc różne sanktuaria, czyli miejsca, gdzie 
ludzie chętnie się modlq. wypada wspomnieć starosq
decki klasztor Sióstr Klarysek. W nim także od świtu 
do nocy płynie do Boga modlitwa około 40 sióstr, które 
całkowicie poświęciły swe życie Bogu. Siostry w ciszy 
murów klasztornych, pracujqc, umartwiajqc się wyp
raszajq łaski całemu światu. Odwiedzajqc miejsce. 
gdzie znajduje się grób błogosławionej Kingi, funda
torki klasztoru, spoglqdajqc na siostry oddzielone kra
tq od pielgrzymów, słyszymy wewnętrzne wezwanie 

do umartwiania, czyli dobrowolnej rezygnagi z jakiejś przyjemności ze względu 
na miłość Boga i bliźniego. Siostry, które na zawsze opuściły dom rodzinny. 
pokazujq nam, że umartwienie i dzisiaj jest potrzebne. 

Chociaż dla wielu z nas wydaje się to niemożliwe, to jednakfaktem jest. że 
siostry bardzo mało rozmawiajq ponieważ w ciszy łatwiej usłyszeć głos Boga. 
Na codzień rozmawiajq tylko w czasie tzw. rekreagi tj. godzinę po obiedzie i pół 
godziny po kolagi. Gdy weżmiemy jeszcze pod uwagę, że siostry prawie wcale 
nie oglqdajq telewizji., nie słuchajq radia i magnetofonu, nie wyjeżdżajq na 
żadne uroczystości rodzinne, nie majq żadnych wycieczek, wczasów czy urlo
pów, rezygnujq z modnych strojów.fryzur i kosmetyków, chodzqc zawsze w ha
bicie to każdemu z was ciśnie się na usta pytanie: DLACZEGO? 

Gdy spotkasz siostrę zakonnq na katechezie czy nawet na ulicy zapytqj jq: 
Dlaczego rezygnuje z tych przyjemności? 

* * * 
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Bab-ciu! Babciu! 

Jeszcze, jeszcze ... 

Wiersz wiosenny 
Wiersz przesłała 

Pani Karolina Cabała 

z Nowego Sącza 

1. Wyskoczyła młoda trawka spod śniegu na zwiady, 
Hop, hop, gdzie ty, pani wiosno.jeszcze u są.siady? 

2. U są.siady, czy są.siada nie twoja w tym głowa, 
O dziecinie wścibskiej mówią, że trudno się chowa. 

3. Nadleciała jaskółeczka, Bogu siebie wzleca, 
Hop, hop, gdzie ty pani wiosno, ruszajże zza pieca. 

4. Pieca ty mi nie wymawiaj, trzymaj się błękitu. 
Co masz tutaj do gadania, potrzecie, jakie mi tu! 

5. Nadszedł Józef siwiuteńki, stare oczy mruży 
Hop, hop, gdzie ty pani wiosno, dzień już taki duży. 

6. �awiła się i Maruja na rozmokłym łanie, 
hop, hop, gdzie ty, pani wiosno, toćjuż Zwiastowanie. 

7. Ano, spokorniała wreszcie przed Mateńką Bożą, 
Idę, idę już Marujo, niech mi tam otworzą. 

8. Niechaj świat się rozraduje mową wiosny dobą 
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. 

"Jeśli kto chce iść, za Mną, niech się 
zaprze samego siebie) niech co dnia bierze 

krzyż swój i niecH Mnie naśladuje!." 

(Łk 9,23) 

Mój krzyż na Wielki Post 

Aby być dobrym uczniem Pana Jezusa trzeba codziennie 

brać krzyż swój i iść za Nim. Czym jest Twój krzyt? - jest to 

ciężar i wysiłek związany z przestrzeganiem Przykazań Bo

żych, jest to ofiara radosnego znoszenia Twojego cierpienia, 

bólu, choroby oraz jest to ciężka praca wypełniania Twoich 

obowiązków szkolnych i domowych. 

Ale w czasie Wielkiego Postu pojawia się jeszcze jedno 

znaczenie Twojego krzyża, który powinieneś dźwigać za Je

zusem, aby być dobrym chrześcijaninem. Jest to Twoje umar

twienie. Bierz zatem codzienne z uśmiechem na twarzy swój 

krzyż i nieś go za Jezusem, a sprawisz Mu V!! ten sposób 

ogromną radość. 

Ksiądz Maciuś 

"Jarzmo moje słodkie, a moje brzemię lekkie". 
(Mt 11,30) 



Swięty Jan Chrzciciel. 

„Między narodlmnymi 
z niewiast nie ·· ma 
większego od Jana" 

Łk 7, 28 

(ciąg dalszy) 

Pewnego dnia, kiedy Jan udzielał 

chrztu, przyszedł do niego Jezus i pop-

rosił o chrzest. Jan wzbraniał się mó

wiąc, że chrzci tylko ludzi grzesznych. Jednak gdy Pan Jezus wyjaśnił, 

że w ten sposób mają się spełnić Boże plany, zgodził się. Kiedy Jan 

polewał głowę Jezusa wodą, głos Boga Ojca zaświadczył, że jest On Jego 

Synem, a Duch Święty w postaci gołębicy spoczął na Nim. 

Po tym wydarzeniu Jan Chrzciciel wszystkich swoich uczniów zachę

cał, aby poszli za Jezusem i Jego słuchali, bo On jest „Barankiem 

Bożym, który gładzi grzechy świata", czyli oczekiwanym Mesjaszem. 

Niestety, w niedługim czasie Jan Chrzciciel naraził się Herodowi 

Antypasowi, synowi Heroda I (tego, który chciał zabić Jezusa w Betle

jem) ponieważ zwrócił mu uwagę, że nie powinien zabierać żony swemu 

bratu i żyć z nią. Urażony Herod wtrącił Jana do więzienia, ale nie miał 

zamiaru go zabijać, bo bał się ludzi, którzy uważali Jana za proroka. 

Jednak w czasie balu urodzinowego, kiedy jedna z tancerek, Salome, 

córka Herodiady (żony jego brata) urzekła Heroda swym tańcem, obiecał 

dać jej wszystko „nawet połowę królestwa". Wtedy dziewczyna namówio

na przez sprytną i nienawidzącą Jana Herodiadę zażądała jego głowy. 

Herod tłumacząc się poczuciem królewskiego honoru, dotrzymał słowa 

i kazał ściąć Jana. W ten sposób zginął ten, który przygotował ludzi na 

przyjście Mesjasza. 
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L oluś chce jeszcze zapytać chłopczyka, 
jak długo będzie musiał pokutować, 

gdy wtem po drugiej stronie drogi spost
rzega jakąś dziewczynkę. 
Dziewczynka ma oczy zawiązane czarną 

wstążką, więc nic nie widzi. Idzie z wy
ciągniętymi przed siebie rękami. 
Wtem potyka się o kamień i upada. Laluś 
biegnie ją podnieść. dziewczynka płacze, 
bo rozcięła sobie kolano. 

- Dlaczego nie zdejmiesz tej opaski? 
pyta Laluś. 

- Bo mi nie wolno na nic patrzeć. 
-Dlaczego? 
-Dlatego, że jak byłam na ziemi, to chciałam 

wszystko widzieć i wszystko słyszeć. Dlatego, że 
oglądałam obrazki i książki, które nie są dla 
dzieci, że podglądałam przez dziurkę od 
kluczka, chociaż mamusia tłumaczyła, że to 
bardzo, bardzo nieładnie. 
Nie było kącika, gdzie bym nie zajrzała. Wszę
dzie mnie było pełno. Nazywano mnie „ panną 
ciekawską". Kiedy tatuś i mamusia wychodzili 
z domu, otwierałam szufladę albo szafę i bez 
pozwolenia ruszałam rzeczy mamusi i tatusia. 

- A dokąd ty tak wędrujesz? - pyta Laluś. 
- Aż do samego nieba. 
- Biedna dziewczynko, poprowadzimy 

ciebie, żebyś znowu nie upadła na kamień. 
i Laluś bierze dziewczynkę P°'-d jedną rękę, 
Kudełko pod drugą, po czym raźno ruszają 
naprzód. 
Po godzinie dziewczynka mówi: 

- Bardzo dziękuję, już mi pozostał tylko 
moly kawałeczek drogi, ale muszę go 
przejść sama. Do widzenia! 

bł. Urszula Ledóchowska ( 1938R) 

Ciąg dalszy nastąpi. 
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Nie gromodfcie sobie skarbów no ziemi, gdzie mól I rdzo niszczą i gdzie złodzieje 
włomują się i kradną. Gromodfcie sobie skarby w niebie, gdzie oni mól, oni rdzo nie 
zniszczą i gdzie złodzieje nie włomują się I nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tom 
będzie I serce Twoje. 

Czas Wielkiego Postu, który prze

żywamy, zachęca nas do rezygnacji 

z różnych przyjemności oraz pomysło

wości w pełnieniu dobrych uczynków. 

Zachęcamy Was gorąco, abyście 

się podzielili z nami swoimi pomysła

mi w umartwianiu się i robieniu cze

goś dobrego. Wszystkie Wasze dobre 

postanowienia na pewno Pan Bóg ob

ficie wynagrodzi, a niektóre z nich 

zostaną także przez nas wyróżnione. 

Opisane, a może nawet narysowane „ Wasze Skarby", których mól ani 

rdza nie zniszczy, prześlijcie na adres redakcji najlepiej na kartkach pocz

towych. 

* * * 

�--------------� 

Najpiękniejsza gwiazdka 
konkurs 

Drodzy Artyści! Na ponad 160 kartkach 

obejrzeliśmy blisko 500 przepięknych 

gwiazd. Trzy z nich wyróżniamy w obec

nym numerze Promyczka specjalnymi 

nagrodami. które otrzymują: 

Monika i Wiesław z Podtopienia 

Marcin Kwiatkowski z Płaszkowej 

Joanna Mikulska z Bochni 

Malując gwiazdy, wykazaliście wiele pomysłowości i ukazaliście swoje talenty. 

Ufamy, że w „Promyczku" nr 12, który ukaże się pod koniec roku, te oraz inne 

gwiazdy będą piękną ozdobą i miłym wspomnieniem minionych świąt. 

Bóg zapłać za miłe słowa pod adresem naszej gazetki. 
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MY CHCEMY ŻYCIA 

fi#e @.nl>JiJJ 1J J I iJJl]JlJiJ U r. I 
# W nasztj brattrskitj gro-ma-dzit nic nit stoi na za - fll!a-dzit, 

,ff e g J 
ff J I j .J I I J, J, d r 1J f •JJ I Jj I 

# 
na 11stach 11fmitc/,, Wszrdzit slyc/,ać fpiefll!: ,\Jy chamy ży- cia 

fi e 1].JlJl.Jl lJi 111 J I iJ J J I j J I fJ J J I 
# ber. palenia i btz pi-cia, z czystym s11mieniem ifć prztz ttn 

rffo fa ;i n .N I n n 1J d 11 J.P.h.Pl.Ji 1 
# świat, choćby ifć tJNiqż pod wiatr. A po wr-drófll!-a naszre zr,:arlt i mlodt 

, 
A E' � � ' ' d A� 

h11/ct stanq u szczrfcia bram gdzit nas czeka PAN 

Ref My c!zcemy życia 

Bez palenia i bez picia, 

Z czystym sumieniem ifć przez f'lftiat, 

Choćby ifć aż pod 'lftiatr, 

A po 'lft(dró'lftct nasze młode zwarte hufce 

Staną u szczęfcia bram, 

gdzie nas czeka PAN. 

2. Przyjdźcie, do nas przyjaciele, 

Przyjdźcie, brdzie nam weselej, 

Brdzie nas cieszył fwiat, 

Jak za dawnych lat. 

3. Będziesz szedł sprrżystym krokiem, 

Brdziesz patrzył jasnym wzrokiem 

I poznasz życia czar 

Bez tych złudnych mar. 

Piosenka dzieci, które pamiętajq o przyrzeczeniach 
z Pierwszej Komunii świętej, nie pijq alkoholu 

i nie palq papierosów. 
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Na misjach pracuje wielu 
kapłanów z naszej Ojczyzny. 
Przebywając z dala od rodziny 
i przyjaciół na pewno niejeden 
raz tęsknią za rodzinnymi stro
nami. Modląc się za nich pomyś
lmy czasem, by do nich napisać 

.: ...... ...! . .) .. : ......... :. 

i>rodz.y Mis]onanei _ 
Bardzo- chciałabym odwiedzić -kiaje misyjne, 

'--7obaczyć-jalc tam ·żyjq-. Mam do· was��-� 
_ ·niisjonatU rakie pyranie: Cty' ludzie ; krajów 
> mfrjjiiji'h)ubią J:chc{ sił uciyć o Paii� Bogu,' 

a c( ktąr_zy yQ_jui ;n_ają czy w N,ie_gą :więrzą i' 
Czy te na5ze ccdzienne modlitwy pomagają dzieciom 
·z krojów mi-syj,rych?· Na pewno· praca misjonarza 
jest· bardzo trudna. Trzeba zna( różne 
języH,' u miel się pórozum1ewaf z _Judzmi i jesz cie -
_fnfle tru/ine _rz.ec_zy, }a_ s_ię_ modlę codz_ie,:,nie za 
misjonarzy i- ludzi- z krajów -misyjnych, również 

'- --zachęcam-in-nych--do'-uj-modlitwy;--Kończę-t,cn ·krótki
/isr pozdrowieniifmi dla wszysrlcich· misjonarzy· 
'i ruiizLz_ �(izJ1w_)mJsyfnff_h:··· 

zwłaszcza z okazji świąt. Może -. ----� - s� .. �(ść 
niektórzy z nich byli nawet na- , e0ie -, 
szymi katechetami. zachętą ��-,--.-�'--,--�� 
niech będzie list Ani z klasy N do Anna H kl. IV. a . . · -

nieznanych misjonarzy. 

Papieska intencja na marzec 

• 
Aby narody Europy odnalazły własne chrześcijańskie ko
rzenie, a Kościoły lokalne ożywiły swe zaangażowanie 
w ponowną ewangelizację. 

[ KTO PYTA - N IE BŁĄDZI j 
--c··r-i----·-· 

Droga Kasiu! 
_Ile lai. Ojcie.c;fwijty clJodzil _ . . . . . . 

:.1 ;. L 1, .. , --1 b .. 1 -- -·-, - - Jak Cl wwdomo 0Jctec Swlęty Jan Paweł II __ uo SZK.O y_t czy u , _.rwoten . 
- . - - - -- . ,,.., t--t - . , - wcześniej nazywał się Karol Wojtyła. Uczęszczał do _nauczycu,u1 --1--..J. ..... __ 
-,-c 

� 
ast

a
�kClll czteroletniej szkoły podstawowej, a następnie do 

-r · -� ośmioletniego gimnazjum w Wadowicach. Następ-
nie przez rok studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak 
studia musiał przerwać, bo wybuchła II Wojna Światowa. Od 1942 do 1946 roku 
studiował teologię ifilozofię, przygotowując się do kapłaństwa. Po święceniach 
został jeszcze wysłany na dwuletnie studia do Rzymu. 

Karol Wojtyła zawsze należał do grona najlepszych uczniów. Sqdzę, że bardzo 
lubił swoich nauczycieli, szanował ich i okazywał im wdzięczność (Dwóch z nich 
pan Mieczysław Kotlarczyk i ksiądz Figlewicz byli Jego przyjaciótmi). 

·� Tym razem zwracamy się do was z gorącą 
f ff??:2; prośbą, abyście napisali do redakcji co sądzicie 

�
-..,., o tej rubryce. Napiszcie co Was interesuje? 

...,.___J O czym chcielibyście się dowiedzieć 
by rozwinąć swoje zainteresowania i kolekcji. Pisząc w tej 
sprawie na kopercie, dołączcie dopisek 'Kolekcjoner'. 

Zeszyt 
do 

rehg·· 11 

Zawsze będę 
dziękował 

Panu i nigdy 
nie przestanę 
Go chwalić! 

Nie samym chlebem 
żyje człowiek, 

lecz każdym słowem. 
które pochodzi z ust Boż:ych 

Niech nle przestaje 
za spraw11 Twojej obecnoki 

objawić się na tej 
ziemi Miłości, która 

Jest silniejsza od 
śmierci I potętnlejsza 

od grzechu! 

@) 

Ja jestem 
światłością świata 
kto idzie za Mną 
będzie miał światło 
życisa. 

J B.12 

Mt 4. 4 

Jego gniew 
Jest chwilowy, 
a dobroć trwa 

na wieki! 

Stwórz, Boże, we mnie 
serce czyste 

I odnów we mnie 
moc ducha. 
Ps 51. 12 

To nasze propozycja Jak _można ozd®ić swo1e zeszyt religii S Y do 
; CYtai )'mbole 
bye Y mogą 
w za1°'."olnie """' 
Od •znośc

. ·• 1arane '•mat6 I 'Ys. Mo�
k���Chezy. · V11 



NIEDOKOŃCZONE ZADANIE 

Na żądanie _ _ _ _ _  Piłat kazał _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
Pana Jezusa. Ubiczowanemu Zbawicielowi włożono 

na ramiona, a _ _  bez buntu zaczął go 
. Zaraz na początku _ _ _ _ _  , a kiedy 
zobaczył wśród ludzi swoją _ _ _ _ _  . 

Żołnierze bojąc się, by Pan Jezus nie _ _ _ _ _  _ 
z wyczerpania przymusili z _ _ _ _  _ 
by _ _ _ _ _ _  Mu nieść Później z pomocą 
przyszła Zbawicielowi _ _ _ _ _ _ _ _  ocierając 
skrwawioną _ _ _ _ _  . W drodze na _ _ _ _ _ Pan 
Jezus jeszcze kilka razy _ _ _ _ _ _  . Konając na 
_ _ _ _ _ _  Zbawiciel oddał nam swoją Matkę, by Ona 
opiekowała się _ _ _ _  . 

W puste miejsca wpisz odpowiednie słowa. 
Każda kreska oznacza jedną literę. 

Co to takiego? 

Krucyfiks jest to krzyt z wizerunkiem Chrystusa. 
Może on być malowany. rzeźbiony lub wykonywany 
inną techniką. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa 
crux-krzyż. Na krzyżu często widnieje napis JNRJ. 
Litery te są skrótem łacińs
kiego tekstu umieszczonego 
na polecenie Piłata na krzyżu 
Zbawiciela. Brzmiał on nas
tępująco: Jezus Nazarenus 
Rex Judeorum co znaczy Je
zus Nazarejski Król Żydows
ki. 

Krucyferarlusz to minis
trant lub lektor, który niesie 

krzyż w czasie procesji liturgicznej. 
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MÓDLCIE SIĘ w KAŻDYM CZASIE 

Sprawdź 
Odszukaj 

s 

I E 

się, 
10 

czy potrafisz patrzeć 
szczegółów, którymi 

�- � 
.- J 
O E 

C I 
" " 

• s 
J • 

----- ·-
--

(K=J) 

(O=E) 

(C=Z) 

(H=U) 

(A=S) 

(J=A) 

z uwagą. 
różnią się 

Kratki 

obrazki. 

z kółeczkami 
omal\Jj na czerwono. 

a z krzyżykami na żółto. 

15 



Moc życzeń 
od Pawia R. 

i Jarka G. dla 
ca/ej szkoły 
w Siedlcach. 

Kartka pocztowa ozdobiona przez 
Tomka Porę:bę: z Nowego Stcza 

•••�n••••••��••n••••••nmm�••
m•�m ·•••�''''';l·'·':TFlPf,{Zfó'STAWifNt E::\' 

1. Jest w kościele na Boże Narodzenie 
2. Mieszkają w nim święci 
3. Budynek, w którym odprawia się Mszę św. 

4. Imię Zbawiciela 
5. Miasto narodzin Zbawiciela 

6. Mieszka w nim Pan Jezus 

Nadesłała Wioletta Jurek 
z Nowego Sącza kl. 111 
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A 

z Krzyżem Jerozolimskim 

1. Potrzebna przy chrzcie 
2. Bratanek Abrahama 
3. Rzeka w Egipcie 
4. Przeszedł obojętnie obok 

pot r"'byjącego (Łk 10,30-37) 
5. Następcy apostołów 
6. Najważniejsza księga 

Nowego Testamentu 
7. Daje ciepło 
8. Stal pod krzyżem Jezusa 
9. Poświęca się ją ku czci 

św. Agaty 
10. Dla wielu uczniów 

godzina rozpoczęcia nauki 

A. Używa się go przy wielu sakramentach 
8. Każdy chce go mieć 
C. Potrzebny przy spowiedzi 
D. Ogród, gdzie pojmano Zbawiciela 
E. Miejsce objawienia Matki Bożej 
F. Tchnienie życia 
G. Podstawowa jednostka masy 
H. Imię słynnego rzeżbiarza, który wykonał 

m.ln. ołtarz w Kościele Mariacki 
I. Sami go nie lubimy, a innym często zadajemy 
J. Używano go przy torturach 

W którym liście św. Pawła 
znajdują się słowa: 

Nie daj się zwyciężyć złu, 
ale zło dobrem zwyciężaj. 

Dla ułatwienia podajemy, że znajdują się one 

w 12 rozdziale jednego z 12 listów św. Pawia. 

Rozwiązania rozrywek umysłowych 

Zagadki 
/ r Promyczka nr I/ 

s ow a Konkurs biblijny: 
Nagrody wylosowali: 

1. Kinga Nowotnik 

o w a d 
Prorokini Anna mia/a 84 lata, z Podlepienia gdy spotka/a Pana Jezusa 

a Q i jej ojciec mia/ na imię Fanuel. 2. Marcin Kwiatkowski 
w a Łk 2,36-37 z Ptaszkowej 

a da m 3. Joanna Mikulska 
Krzytówka z imionami: z Bochnii 
Jestem mieszkaniem Jezusa. 

Rebusy: 
1. Slol!ce nie omia nikogo 

prosimy nadsyłać do lcoflca 
2. Dobry począte polową sukcesu Rozwt11zanla Zapraszamy do 

następnego mlest11ca. 

współpracy. / 

za 

I 

s 

p 

• DOMI 
ron 

........... 

Święty Dominik należy do grona naj_mlodszych, 
a uki,c najhardziej lubianych świętych. Zyl 1,aled
wie 15 lat; od 1842 do 185 7 r. we Włoszech, ale 
dla wiciu ludzi na całym świecie, młodszych i scar
sz, eh, jest wzorem jak kochać Boga i hyć dobrym 
dla ludzi, zwłaszcza swoich kolegów. 

\Varco zapamiętać, że jako dziecko bardzo pra
gnął spotkać się z Panem Jezusem Eucharysty
cznym i na specjalną prośhc;:, po sprawdzeniu wia
domości religijnych, mając 5 łac przystąpi! do pier
wszej komunii świętej, chocia?, w cym c1,asie dzieci 
szh do komunii o wiele p<>źniej. Od tego czasu 
czc;:sco i bardzo pobożnie przystępował do komunii 
świętej, oraz usługiwał do Mszy Świętej jako ministrant poczytując co sobie za wielkie 
szczęście. 

Do szkoły miał daleko, ale chętnie przemierza! codziennie 8 km w jedną i drugą 
stronę. Gdy miał 12 łac udało mu się dostać do słynnej szkoły księdza Jana Bosko, 
w której jeszcze lepiej mógł poznawać Boga. Dominik hyl bardzo wrażliwy na zło i nie 
m<>gl obojętnie przechodzić gd"f inni grzeszyli.Posiadał jednak wielką umteJętność, umiał 
delikacnie zwracać uwagę grzeszącym, cak że oni nie obrażali sic;: na niego. 

Hasłem jego żyrio były słowo: "Lepiej umrzeć niż zgrzeszyć" 

Drodz-y Prz1 Jat.iele Promyczka 
( 1e,1, na, fakt. ie cor u \\ 1c;cej .ur,·,r1'1\\ 1ac/�·1u 1n1y,,·Lic do 
1 w1er-,1Yk.11ni. mod lit\\ ami. 1.ag:1dk:11n1. r<.:b11-;a1n1 nr;11 pH;k1l\ 1n1 
n11. \\ 1111:n�· n:1-.;1�-ch moi li,, n,ci po ... c1r.11n, ,1<i--· je J1fl'/l'I f{J\\ .Il 
,yLlFJC�Th ,,,oje pr:icc JHo,im, o ucrpli,,11...,L. 

na, li-..r, 

ry-;1111k.l-

1 Il.Id· 

<..,;c1c,e/1lniL· ,ło\\:I 11111:1rna k1cnlJL'll1� du don>,Jylh· \\ J',/\Th R(1d11<:t1,,. 
B.,hć I )1i:lllk,·J\1, krrn1, lrnpllJ.! \\:11ll 1'11J1mT1ck. li\ t:q:1 , 11 \ i:1,!ll:IJ:I 
,,p«1\\L1d:111i:1 1 ukie kicr11_1a d11 ruLikq1 ...,,,01l· pomY..,h 1 ... 111,c..,rie 

)() uzytR11 ll'l'll'Jl{'lr:11egn 

u·olelflt:m tl'ladzy d11cho1n1e.1 ( :ena l'rom\'czka: -t.000 zł. 

/in ijJ/dr 

N.cc/(lhj(/ 
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