


Zrób dla swojej 
mamusi piękną 1aurkę 

Gdy nie masz mamusi 
of:aruj ją Matce Boże 

/rrożes1 1oc;1aw;t pr1ed Je1 
obrFtzem lub f guri;) 

Pan �óg nas locńa i 
ta/d pięlny świat. 
(jdy dajesz coś lomuś logo lochasz 
postaraj się, aby 6y{o to pięlne. 

Matko Najświętsza. 
Najukochańsza Nasza Mamusiu! 

Opiekuj się dziećmi, które 
w tym roku przyjmą po raz 
pierw. zy Komunię świętą. 

Błogosław także 
wszystkim _nas?.)m 

< 
Ten rysunek oraz dwa 
inne, równie piękne, 
nadesłała pocztą 
Paulina Kumiega 
lat 9 z Krakowa. 

Bóg zapiać wszystkim 
za nadsyłane propo
zycje. 

Drodzy Przyjaciele Promyczka! 

l'ragnicnw poinformować, że nasza gazet

ka zu,t;da pra11·nie zarcjcstro11·anil i może sic 

ukilzy11·,1ć podobnie jak inne cz,,sopisma, nie 

t,·lk o 11· ubiegu 11·c11·n,1trzkuśc iclnvm. 

\\' z11·i,1zku z t\'m, że l\,bki Z11·i,1zek :\ic11·idu

m,·ch 11-czc·,niej z,1cz,1I 11·,·d,111·ać gazl'lke pl. 

,,l )run1�·czL'k" dutychcz(1so\,·,1 n,1z,,·a na�zcj gJ

zl'lki z,,,laje zmieniun.1 n,, 

,,Promyczek Dobra". 

Podziękowanie 

To, że nasza gazetka istnieje, jest zas

lug0 par;ifii i katechetów, gdyż dystry

bucj,1 "Promyczka" odbywa się prawie 

\\'ylącznie przy parafiach. 

Za pomoc oraz życzli\\·ość Przewie

lebnym Ksi�żom Proboszczom oraz ka

techetom, zaróll'nu ducho\\'nym Jak 

i �\\·icckim skl.-,d;1m1' �crdcczne Bóg 

zapłać. 

Redakcp 

PS. 

Zapraszamy do prenumeraty indy

ll'idualnych czdelnikC)\\·, noąe parafie, 

szkol:-• i przedszkoli1. 
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Cena 1 egz. - 4.000 zł+ koszt wysyłki 

Zamawi;ijącym powyżej 10 egz. u-

dzielamy 207" rabatu i redakcja ponosi 

koszty wysyłki. Zamawiając prosimy 

o wpłatę odpowiedniej k\\'oty na cały 

kwartał np: 

1 egz. - 3x4.000= 12.000+koszt wysyłki 

(3x3.000zl) 

10 egz. - 30xH100= 120.000 

20 egz. - fiOx-l.000=240.000 

(-20<} )= 192.000 

Pieniądze prosimy przesyłać na ad

res redakcji przekazem pocztowym lub 

na konto BPH O/Nowy Sącz nr 324803-

71:il0-136 



Na Dzień Matki - 26 
. 

·ma1a 

Male11/co mqja ! 
\V Dniu Twego Święta 
Barclzo o Tobie - pamiętam. 

Do Matele moclły zanosz1; 
O Łaski clla Ciebie Mar!jję proszę. 

Onajest „J\.iaUcq" świa1a całego. 
Tego na ziemi i n iebiw1skiego. 

\\ 1 . .Dniu Święta !\lntki „ 

Syn Jąj Jeclyny 
S/cłacla u st.óp Jej - serca matczune 

Z wszy st /cieli zalcql /ców 

Nieba i ziemi 

Serca matczyne - pełne czerwieni. 

Pełne miłości 
!lfocnęj. gorącej 
Dla clzieci swoich - nieusląjącęj. 

l\farWa Panna - Niepokalana 
Bierze Le serca 
Na Swe kolana. 

Dobrymi clło1imi 
Zagarnia. przekłada 
I w /cażcle małą iskierkę Łvlcłacla 

Ze swego Seren 
Jasnych plomicni 

Byje miłością Swqją - przemienić. 

Rozjaśnić wiarą. 
Mocy 1wclzieją. 
Aż Serca Malcie rozpromienięją 

Zaświecą Dzieciom 
.. Ciepłe wierności" 
/ lu na ziemi ... 
I ..... z wysokości" ... 

Codzienna 

modlitwa za rodziców . 

Do Ciebie Boziu. racz/ci podnoszę. 
O zdrowie mwny i laty proszę 
I lalcże proszę niech mnie ocl złego. 
Na każdym /ero/w aniołki slrzegq. 
Dobrcmoc. dobranoc. aniołki na noc. 
l\lallca Boska przy łóżku. 
A Pan Jezus w serdllszlcu. 
Boże! Jajuż idę spać 
Nic złego mi się nic może stać. 
Mwn 1w obrane z11ak krzyża świetego. 
\\I i111i9 Qjca i S!Jna i Ducha Świ(!tego. 

Amen 

Modlitwę tę przekazały dzieci z Państwowego Domu Dziecko w Nowym Sączu 

Modlitwa za mamę. 
Boże .Ty dałeś mi mamę i włożyłeś na ni� cięż/ci obowiązek. 
ażeby mnie LL'!Jclwu•ata. Błagam Cię, udzieljej łaslci. aby 
10 1rucl11e zocłcu1ie dobrze u 1ypeł11ić mogła. 
Dc!jjqj cl/11gic życie i dobre zdrowie. Zopłaćjęj 
stulcrolniejllż tu. 110 ziemi 
i kicd!JŚ u• niebie za wszystkie prace i lrudy. za powięcenio 
i 0)1.nry. które dla mojego wychowania poc.ljęła. 
Spmw. abym za przykładem DzieciqL/ca Jezus była jej, 
zawsze posłuszna. czciłajq. miłowała i wdzięczność 

jęj olw.zała. 

Modlitwę podała Magda P. kl. V 



Co myślicie? 

Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Zwrócił się 
do pierwszego i rzeki: 
„Dziecko, idź dzisiaj i pracuj 
w winnicy." Ten odpowiedział: 
"Idę panie", lecz nie poszedł. 

• • 

Zwrócił się do drugiego 
i to samo powiedział. 
Ten odparł: "Nie chcę". 
Później jednak opamiętał się 
i poszedł. Który z tych 
dwóch spełnił wolę ojca? 

(Mt 21 28-31) 

• 

Synowie 

Dwie kobiety czerpały wodę ze studni. Podeszła do nich 
trzecia. I siwy staruszek usiadł obok na kamieniu, żeby odpo
czqć. 

Mówi Jedna kobieta do drugiej: 

- Mój syn Jest silny i zręczny, nikt mu nie da rady. 

- A mój śpiewa Jak słowik, nikt nie ma takiego głosu - mówi 

druga. 

A trzecia milczy. 

- A dlaczego ty nic nie mówisz o swoim synku? - pytajq 

sasiadki. 

- Co mam o nim mówić! - mówi ta kobieta. - Nic w nim nie 

ma osobliwego. 

Nabrały kobiety pełne wiadra i poszły. A staruszek za nimi. 
/dq kobiety i zatrzymujq się raz po raz. Bolq Je ręce, bo!q plecy, 
i woda z wiader się rozlewa. 

Nag/a trzej chłopcy wybiegajq naprzeciw. 

Jeden kozła fika, na głowie staje. Podziwiajq go kobiety. 
Drugi piosenkę śpiewa, pięknie Jak słowik - aż zasłuchały się 
kobiety. 

A trzeci podbiegł do matki, wziqł od niej ciężkie wiadra 
i sam poniósł. 

Pytajq kobiety staruszka: 

- No cóż? Jak ci się 

podobajq nasi syno-
wie? 

- A gdzież oni? - od

powiada staruszek. - Ja 

tu widzę tylko Jednego 

syna. 

W. Osiejewa 
z j. rosyjskiego ttum. 

H. Bobińska 



L oluś, zawstydzony, rusza dolej, by odnaleźć Ku
dełkę. Nagle spotyka chłopczyka w ubranku peł 

nym kolców, który boso stqpo po kamieniach. Ten 
chłopczyk to Januszek. 

- Co ty tu robisz? - pyto Loluś. 
- Za to, że no ziemi robi/em wszystko, co mi się 

podoba/o, że mamusia nie koro/o mnie, gdy bylem 
niegrzeczny, muszę teraz chodzić w tym okropnym 
ubraniu z kolcami. Och Lalusiu, Jaki ty szczęśliwy, że 

ciebie rodzice korali, kiedy byleś niedobry Dlatego teraz nie masz takiej ciężkiej 
kory Jak Jo Ale rodzę ci, wracaj prędzej do twoich rodziców, bo inaczej 
zotrzymojq cię w tym kroju niegrzecznych dzieci i dodzq 
Jokqś korę. Bo ty także byleś często niegrzeczny. 
Lotu, przerażony, zaczyna pędzić z wszystkich sił 
w stronę swego samolotu. Kudełko cwałuje za nim. 
Ale nie mogq znaleźć samolotu, choć już sq nad 
brzegiem chmury. 

- Skaczemy - mówi Kudełko, który okropnie boi się, by 
go tu nie zatrzymano. 
Więc obaj robiq wielkiego susa prosto w chmurę. 
Spadajq, lecq w ciemności coraz prędzej i prędzej. 
Nagle Laluś trafia w dach własnego domu. Przebija 
dach i oto już siedzi na dywaniku przed łóżkiem. 

G) Q 
Q Tatuś i mamusia sq tu także. 

- Co się sto/o? - pytojq, widzqc, że Loluś siedzi 
w koszuli no podłodze. 

- Wracam z kroju,  dokqd Pon Bóg posyła 
niegrzeczne dzieci - odpowiada spokojnie Loluś. -Ale 
Jo Już będę grzeczny i Pon Bóg mnie tom nie pośle. 
Tatuś i mamusia mówiq, że Lalusiowi się przyśniło 
i że spadł z łóżka. 
Na drugi dzień Laluś odnajduje w szafie samo
lot, a koło niego Kude
łkę. Kudełko ma takq 
sobie zwyczajnq głupiq 

minę. Ale Laluś doskonale pamięta podróż sa
molotem. I żeby lepiej dotrzeć swoich postano
wień, zapisuje s ię do Krucjaty  i zostaje 
rycerzqtkiem. 

KONIEC 

bł. Urszulo ledóchowsko ( 1938 r) 

MATKA 

� j gy - la 11 ci - cha 
D 

� ! jJJ J J,; lj 
pro-.ar1, ::,r„ry-r:::.11j-11ie jak In)'. 

(,' 

- nio - .drJ lit/ 
(; 

rl11i ::.a-ja-i11it1-IJ'. .Ur1 

- Ził - 111/r. 

j -

ser - rnn 

1§ 

pir : lwa jaJ: r�:ios - Jl{/, iy-la 
D' G L D� " 

� l�1J]J) JJ .bg .f> .f> 
O - 1111 Ro-ga 11a l-w·iat 11am pr-::.Ji

A' 

110 - firr 

- tka, 
C 

/:tri - ra r.:.·szy3·t - fi) ro-

I g� 
7 � j J> J 

rJ - gar -ni11 laf:: - d, - go 
(: 

� J 

1/f/.f. .1/rit - ka zo - ba - czyć do - bro ru· 1/(/J,' 

a� /J' � � G 

I r 11 • � J
) J I J 

li - 111/t'. O - 11t1 jest z 11a-111i w· kai.-dy czas. 

By!(/ rir/f(I i f!itl.·11(1 ja/: tc·io.wa, 

żyła /Jros/o, zt.··yrzajnic ja/: 111y. 

Ona iloga na .{u2·i(I/ 1w111 przyniosła 

1 nr, zin11i fc':,'ród !ez 

11ou2·c dni zaja:foialy. 

J.:.,f 

\. 

Dzisiaj .futialt1 /JO!rzt'Óa dohrori, 
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Wyciąć 
z czerwonego 
papieru. 
Wielkość 
wg uznania 

.. 
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3 crn 

Rys. 3 

Slwn1• nr. I ll \\·1·ci.1c', ,1 jc•,zoc: lq11c·j odbić n,1 bc·r,, (np. 11,1 kolurn11·1·m p,ipicrzl') i 11·1Tiąć cz;,;ć 
k.1rtki z,1z11,1CZ<lll,J ·linią przc·r1·11·,1n;i. \\' ;rodkc1\\'\' pro,tokąt, z;izn,1cz,,nv grub,1 linią \\'kkjcim1· 
P"czltll1·k;, (n;ijkpic·j z :-,,,1.itk,1 Bllż.,1), u 11·1·mi,1r,1Ch (10-l:icml. \:;i,lc:pnil' z bi;ilcgo lub koloroll'l'go 
p,1picru wbimy r,1111ki (kulu111icnki) ll'g 11·1·111i,1rt>\\' (rv,;. ], 2). \Vyci(,'tC p;iski Zll'ij,rnw n;i oltl\\'kll 
i ,klc-1,11111· j,ik /,1zn,1czllnu. \:,1 br?..,gi 11·id,,kt'll1·ki n.1kl,1d,11111· 11·M,l\\· 1-· kkJu I przl'!dcp1111· ramki. 
\\' il'11·11;, d,,lm m rl lgu u111il',z,-z.1m1· d,,\\·uliq ilu,ć rurl'CZL·k-tl,1kunikc'll1· 11.1 k\\·i,1lki (n·,. >). 
\\' pr,1,;·1'111 duli11'm rogu, nci r.1mcc·, prz1·klcj,1m1· ,c:rcc \rvs. -ł), ,1 rogi rcimki ozd,1bicin11' 11·1·cii;tymi 
k\\'icilb111i (n·s. :il 
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Dla każdej rodziny 11·ażnym \\'yda

rzeniem S<! narodzinv dziecka i nadanie 

mu imienia. Każdv naród ma charak

tL'n·st\·czne dla ::.icbic imiuna. PubC\' mis

junarze pracui,1cy 1,· R,,·andLie - kraiu, 

który leży 1,· samym ;rudku Afrvki, zau

,,-,1żyli, że \\'iele imiun n,1dc1,,·anych 

dzieciom l,1czy się z imieniem Buga. 

W języku rwandyjskim Boga nazywa 

się Immana 

Bardzo popularnymi imionami są: 

Buzimmana - Bóg \\'szystko wie 

Mabimmana - tylko Bóg się liczy 

Nyirimmana - wybrany przez Boga 

Habyarimmana - Bóg daje życie. 

Misjonarze naliczyli pomd 300 takich 

imion. 

\V naszym języku też m,rnw takie 

imiona np.: Bogumił, Bugu"la\\', Bogdan. 

Cz,· ,,·i1c':--Z, ud czcgu puchudzi, cu 

UZl1clCZ,ł i j,1k :--ię tlum,1CZ\' T\\'uje imię' 

Pupru rodziców lub k,1tcchdC1\\' u pumuc 

11· 1,·,,j,1;nicni u. 

Papieska intencja misyjna. 

Aby każda kobieta, biorqca wzór z Maryji, Matki 

Kościoła, odkrywata i przeżywała wtasnq misję w ra

mach rodziny, społeczeństwa i Kościoła. 

I KTO PYTA - N IE BŁĄDZI 
l · I i I I 

i . 1--: -�-• 1 · - .. · , -- Droga Alfredo! 
tJ:o , 11 r:::, , li ff 

-·---i- . . . . · 
,, �LJ!..l!.l,.'J"Qrii· gr�n- Godz1nk1 ku czc, Niepokalanego Poczęcia 

1 

---·mwvnita 1 --Najwiętszej Marii Panny zostały ułożone pod 
>-·-+----+---+-----+-------_._koniec XV w. Podzielono je podobnie jak pa

cierze kapłańskie zwane Godzinami Kano
nicznymi. Stqd nasze ,,Godzinki". 

Stolica Apostolska zatwierdziła Godzinki w roku 16 15. Przekładu na język 
polski dokonał ok. 1620 r. nieznany jezuita z krakowskiego kościoła św. Bar-

12 

Mamy i my 
wywiad 

1. Dlaczego kochasz swoją mamę? 

,f,)I 
Kasia (kl. li) - Nie wiem. Po prostu jq ko

cham. ,I 
Natalia (kl. VI) - Ponieważ mnie urodziła, 

jest dla mnie bardzo dobra i miła; jest dla 

mnie wszystkim. 

2. Jak mama mówi do ciebie? 

Monika (kl VI) - Myszko, Monisiu, Kotku, Kochanie. 

Łukasz (kl. VI) - Kochanie, Łukasz, Łukaszku. 

Jola (kl. Ili) - Mama mówi do mnie: Pietruś. 
3. O co najczęciej prosisz mamę? 

Łukasz (kl. VI)- Mato kiedy jq o co proszę, a jak już, to o jakieś drobiazgi. 

Marzena (kl. 1)-Żeby mi coś kupita. 
Rafat (kl. V) - O forsę. 

4. Co byś kupił(a) swej mamie, gdy
byś miał dui:o pieniędzy? 

Gosia (kl. VI) - Kupiłabym jej duży 

bukiet czerwonych róż i małe ser

duszko. 

Iwona (kl li) Kupiłabym mamie 

złoty naszyjnik i ogromny bukiet kwia

tów. 

Natalia (kl. VI) Kupiłabym maty 

domek koło lasu, z basenem i pięk

nym ogródkiem. 

Najpiękniejsze słowo 

Moim najpiękniejszym 
słowe1n jest słowo „n1an1a". 
Dzięki mamie żyję. Ona mnie 
urodziła, obdarzyła rniłocią, 
pomagała w zmartwieniach 
i smutku. 

!\,fama, marna, ma kochana 
mama. Marna jest dla mnie 
wszystkim. Czy kto wyobraża 
sobie życie bez man1y - bo ja 
me. 

Ania 



Najpiękniejszy dzień 
. . . 

w mo1n1 zyc1u. 

Dzieci bardzo się cieszą, że mogą przyjąć 
Pierwszą Komunię Świętą, że mogą spotkać 

się z Panem Jezusem, który przychodzi do ich czystego serduszka. 
W tym dniu otrzymują od swoich bliskich pamiątkowe prezenty. 
Trzeba jednak pamiętać, że naj'więcej 
najpiękniejszych prezentóv,r otrzy
mujemy od Pana Jezusa. Chociaż są 
one niewidoczne dla oczu, chociaż 

ze�ty 
nie można się nimi pochwalić, to są 
one bardzo potrzebne każdemu 
człowiekowi. 
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Zaproszenie 
Podobnie jak w roku ubiegłym nasza redakcja 

pragnie zorganizować wspólne spotkanie z okazji 
Dnia Dziecka w Parku Wojska Polskiego w Nowym 
Sączu. 

Wszystkie dzieci, a szczególnie Przyjaciół 
Promyczka, serdecznie zapraszamy na niedzielę 
30.05.1993 na godz. 15.00. 

W programie: '.,.'< Nabożeństwo Majowe 

.,_,_'< Występ zespołu „ Promyczki dobra" 

"-(;.< Konkursy z nagrodami 

1,.f Występ Zespołu Regionalnego 
„ Sądeezoki" z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Nowym Sączu. 

Uwaga! Czynne będą: 
* Poczta "Promyczka dobra" - można będzie zostaw1c 

rozwiązania Krzyżówki i Konkursu biblijnego. 

* Sklepik redakcyjny - można będzie nabyć prawie 
wszystkie numery "Promyczków" 

* Sklepik "Promyczek Dobra" - w którym wszystko 
będzie za darmo, ale wstęp do sklepiku za okazaniem 
biletów którymi mogą być dziecięce prace, np. napisana 
na kartce modlitwa, rysunek, �akaś praca, lub 
maskotka samodzielnie wykonana. 

Koło foRTUNY 
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PRZYSŁOWIE 
3 = B 

W miejsce kropek i cyfr wstaw odpowiednią literę, a następnie odczytaj przysłowie. 

Nadesłał Mariusz Węglarz, kl. Via ze Szczawnicy. 
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Propozuc_jc: \\! kapliczce umieścić oclpowicclniqj u·icllco�ci olxnzck 

1'1wki Bożej: stonko i chmurk<; W!Jlll/j z papieru kolorowego: ktL'iCll!J 

11ar!Jsowc111e linią przeruwanq. popraw pisakiem: na łq.ce rwlclej 

11a1 ural11q. trawę. 

Krzyżówka nr5 

Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy 

Opowidanie na dobranoc 

Arthura Maxwella 111 

2 3 4 5 6 7 8 9 
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A-8 Ł-6 L-8 K-2 J-12 G-5 

K-16 L-2 D-3 C-5 E-11 8-2 F-1 G-8 

A. Kn:\\·n\', ,1h.: r1·)ąnie7. kc1/d\' czlo\,·iek * 
\lic$L.kasz ,,· n·i111 * Anh .. 'ryk<11l.skiL' g·ospodzir:-.h,·l) 
C. ż,·d,'l,·,k,1 �,,·i,1t,·ni.1 * Lubi.rn� p,zcz,,łk,1 D. 
:\tknie p,, niej poci,Jg * i vlał,1 Elżbiet,, E .. ,.irLc
k,inic * l'icniążek "·,·jict,· z pvszczb r\'b,· (por. 'vlt 
17,27) F. Clm·,1,t G. l'ie11 :\lar:·i * Zn.1k rnzpoz
n,H,Tz:, picn,·�zych chrzccij,1n H. Drugi n1,)ż Rut 
i z.:H,1/.etn d7.i,1dl'k D,H\'id,1 ,,. l1ni�� żc1l.ski1..' I. Służv 
du bici,1 J. Po7.dro,,·icnil' h,1rcc1-z,· ,,. O,L1d K. 
Kur/* S,1si,1d /. pułudni,1 L. ł't.1k-skł,1ei,111\' ". o
fierze L ... i\L:1donnc1 * Starv don1 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

'-

D-13 A-3 B-17 K-18 F-2 

L-11 Ł-15 L-9 B-1 A-6 L-2 D-8 

1. Drze,,·l1 przypnir1in.1jt)cc brz1nicnien1 L3og.1 
2. ivtc1k z,,·icrz,1tko i nic przez \\·�zystkich lubi;.1ne 
-ł. Uiblijne drze,rn 3. Uł,1t\\·i.1 Ż\'l:ie irnwm 6. Mo
nct,1 z pl)dobizn,1 Ceztlr,1 7. PrZ\'no:,;i tclc�rnn1v S. 
T.ijemnicza sztuka * i\'ajmniej;za (yfrn 9. Oj�iec 
Anm· 10. DrZC\\'() o słodkich O\\'OGlCh * Notka 11. 
/\:ie ;w\;l jej pić j,111 Chciciel. 13, Siostra łazarza 
1-ł.Duże dział,,* Pi<;-kiw dom 16. S\\·i�tv zabijając,· 
�.1-.,,tan<1 ,,· pl1Stc1ci �n1ok,1 * �vtyśli,,·y 17. T,,·;-1rdy 
md,1! * l'ł,,czli\\·e dziecko JS. Ojcze ". j�zyku 
Chr\'stusa. 



Bł. Urszula Ledóchowska c.d. 

: vlieszkaj,1c \\'Śrl'.id ubogiego \\'iejskiego ludu, Julia \naz z rodze11st\\'em, Z\\'laszcza 
starszą siostrą Marią Teres<) (późniejszą błogosławioną) nie tylko roz\\'ijała swoJe zdol
ności, ale chętnie przychodziła z pomocą potrzebującym. 

Jilk Silma później \\'spomina, od 10 roku życiil pragnęła zostać siostrą zakonną. 
Zilmiar ten zreillizowillil dopiero mając 21 lat, kiedy to wstąpiła do Zilkonu Sióstr 
Urszulanek w Krilko\\'ie. Od tego czasu Urszula, bo tilkie sobie wybrałil imię, znana była 
jako \\'Spilniil b nauczycielka i \\'VChowawczyni młodzieży. Po d wudziestu latach wyru
szyła do Rosji, il następnie do Szwecji, czuji)c się tilm bardziej potrzebną. Do kraju 
po\\'rócila dopiero w 1920 roku i \\'raz ze \\'spóbiostrami osi ad la \\' Pnie\\'ilCh kolo 
Poznilniil. Tilm calkm,·icie oddala się pracy z dziećmi, orgilnizując wrilz z zakonnicami 
szkulv, przedszkola, świetlice, sicroci11ce itp. Troszczi)c sit; o religijne \\'ycho\,·,rnie dzieci, 
1,·vdil\\·ill.1 dl,, nich specjillnc gazetki m.in. ,,\lilly Orędm,·niczek Euchilrvstyczny", 
11:którvch dużvm powodzeniem cieszyły się piękne opo\\'iildilnia i wierszyki np. "Niez
\1·ykla podróż Lolusiil" - opo\\'iadanic, które od Listopada prezento\\'ane było \\. ,,Pro
myczku". 

Ciekawostka: 
\!ajbliższil rodzina nazy\\'illil Julię (późniejszą bł. Urszulę) Promykiem. 

Który z Apostołów 
zaopiekował się Matką Najświętszą 
po śmierci Pana Jezusa? 
Skąd o tym wiemy? 

Rozwiązania 
Krzyżówka 

rozrywek 

z Promyczka nr 

umysłowych 

J I NIEDOKOŃCZONE ZADANIE 
'---------------

I 
BŁOGOSŁAWIONA 

URSZULA LEDUCHOWSKA 

Przyszli\ na świilt 17 kwietnia 1865 roku w Loosdorf 
(Austria) \\"patriotycznej polskiej rodzinie Leducho\\'skich, 
która przymusowo musiab mieszkilć z dala od Ojczyzny. 
, ;a chrzcie Ś\\'. utrzymi1la imię Julia ,\!!aria. Jej Ś\1·iątobli\,i 
rudzice, Józefina i Antuni nie tylko dbali o religijne \1·y
cho\\'anie dzieci, ale zapewnili im również nillcżne wyk
sztc1lct,nie. Jułiil, ko11cząc szkolę 1,· 17 roku życia, potri1fib 
dobrze 1,·łildać pięciomil jęzvkc1mi: niemieckim, francus
kim, angielskim, \,·!oskim i pobkim. Oprócz tcgu graL1 n.1 
furtcpi,rnie i cvtrze, plv1,·,1L1, jeździła kun no i pięknie mil
lo\\',,la. :'(o\\"\' ruzdziill 11· Jej żvciu rozpucz,d się gd1· 1,· 
1883 rnku (milji)c 1o l,,t) \\TÓcila 1,-rilZ z Cill.J rodzin<) du 
Pol5ki i zamieszkała 1, Lipnicv Dolnej kulu Bochni. 
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