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PUBLICZNA DZIAŁALNOŚĆ PANA  JEZUSA
Pan Jezus na ziemi, jako człowiek, przebywał 33 lata 30 l.it 

m ieszkał w  Nazaret, w iodąc życie ukryte, a 3 lata spędził na 
publiczne! działalności.

O życiu ukrytym  Pana Jezusa w Nazaret Ewangeliści me po
dali nam żadnych praw ie wiadomości. Za to duzo szczegółów 
przekazali nam z Jego publicznej dzialainosci

CO B YŁO  CELEM  D Z IA Ł A L N O Ś C I P A N A  JEZUSA?

Całą działalność Chrystusa Pana mozem v strescic w  czterech 
zdaniach: Pan Jezus nauczał czynił cuda. uświęcał ludzi i za
kładał swój Kościół

Pan Jezus nauczał ludzi.

Po Chrzcie swoim  w  rzece Jordan Pan Jezus chodził od w io 
ski do wioski, od miasta do miasta i niestrudzenie nr.uczał
- : swoją nazwał ..dobrą n ow iną ', bo głosił wszystkim, jak

dobrym  jest Pan Bog jak kocha ludzi i jak pragnie ich zba
w ien ia Podawał Chrystus Pan swoją naukę najczęściej w  fo r
mie pięknych przypow ieści, m ówiąc jak ludzie mają unikać 
grzechu, a stawać sie coraz lepszymi

W przypow ieści o zgubionej ow cy i dobrym  pasterzu, albo
o synu m arnotrawnym  Pan Jezus opisuje dobroć i łaskawosc 
Pana Boga. który zawsze jest gotow  przebaczvc grzesznikom 
W przypow ieści o kąkolu m owi Pan Jezus o tym. skąd bierze



się zło na św iecie, i o smutnym końcu tych, którzy nie będą 
chcieli się nawrócić, ale uporczyw ie trwać w  złym

W  przypow ieści o ziarn ie i siewcy Chrystus tłumaczy, d la
czego to samo ziarno nauki w  jednych sercach w yda je  plon, a w  
innych go nie w yda je  wcale. W  opowiadaniu o m iłosiernym  
Samarytaninie zachęca Pan Jezus do tego, aby m iłować nawet 
w rogow  swoich i dobrze im  czynić. W  przypow ieści o bogaczu 
i Łazarzu zachęca Pan Jezus biednych do c ierp liw ego  znosze
nia swej niedoli, a bogaczy upomina, aby nie byli zbyt pewni 
siebie i zeby m yśleli w ięcej o w ieczności.

Tych  przypow ieści w  ciągu trzech lat Pan Jezus musiał w y 
głosić bardzo w iele. N iektóre z nich opisali Ewangeliści, ale 
reszty n?rr. m e opisali i n ie znam y ich. Przypuszczam y jednak, 
ze Pan Jezus znacznie w ięce j ich w ygłosił, an iżeli mamy spi
sanych.

A  jak  chętnie słuchano Pana Jezusa św iadczy fakt, że bardzo 
często słuchało Go kilka tysięcy ludzi.

Za Panem  Jezusem chodziło tysiące ludzi W szyscy Go pilnie 
słuchali i wszyscy Go kochali. Dzisiaj Chrystus Pan ma nie 
ty lko tysiące, ale m iliony słuchaczy i swych czcicieli. I  T y  rów 
nież do nich nalezysz A le ' czy spełniasz każde zyczenie Pana 
Jezusa? Czy postępujesz tak, jak  Pan Jezus nauczał? Jeżeli 
dotąd inaczej postępowałeś, jeże li często czyniłeś, zasmucając 
Pana Jezusa, odtąd zm ień na lepsze sw oje postępowanie, bo 
On wszystko uczynił dla C iebie, żebyś zy ł z N im , nie ty lko tu 
na ziem i poprzez łaskę Bozą. ale w  przyszłosci przebyw ał na 
w iek i z mm w  niebie Spełniaj Jego zyczenie i wolę

Pamięta}, dziecię, 
ze Pan Bog w niebie 
Wszystko na swiecie 
Zrobił dla ciebie

Lecz za to Stwórca 
Pragnie jednego,
Bys ponad wszystko 
Kochał Jego,

Bog ci uczynił 
Dzisiaj tak wiele,
Czy i ty chcesz Mu 
Sprawić wesele?

On, K ro i na niebie 
I Pan wszystkiego,
Prócz serca me chce 
Daru innego.

Ks. E K .



WALKA Z POKUSA
o b o w i ą z k i e m  k a ż d e g o  c z ł owi e k a

P A N  Jezus zanim  zaczął nauczać ludzi, pożegna! się z 
Matką Najśw iętszą i p rzyjąw szy chrzest nad Jordanem, 
udał się na puszczę, gdzie m odlił się i pościł przez 40 dni. 

W  tym  czasie kusił go szatan, aby Pan Jezus uczynił cud i prze
m ien ił kam ienie w  chleb. Żądał rów n ież od Pana Jezusa po
kłonu, w  zam ian za który obiecał obdarzyć Go w ie lk im i boga
ctwam i na ziem i.

Chrystus Pan nie tylko, że nie spełnił żadnego życzenia i żą
dania szatańskiego, ale przeciwnie, odpraw ił go ostro, m ówiąc 
„Idź precz szatanie! A lbowiem  napisane jest: Panu Bogu kła
niać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz”.

I nas czasem szatan kusi do złego. Zda je  nam się wówczas, 
że gdy to zrobim y, do czego nas namawia, to będziem y zado
wolen i, że jeś li na przykład dokuczymy koledze, będziem y 
szczęśliw i, albo że jeśli skłamiemy, to wszystko dla nas dobrze 
się skończy. A le  to nieprawda. N igdy  bow iem  człow iek  nic nie 
zyskuje, gdy zrobi coś złego, bo prawda zawsze prędzej czy 
późn iej w y jd z ie  na ja w  i wówczas człow iek nie ty lko nabawi 
się w ie le  wstydu, ale jeszcze musi szkody i wszystko zło na
prawić.
■ C złow iek  popełniając zło, gdy ulega pokusie, nic nie zyskuje, 

raczej traci, bo traci dobrą opinię, często rów n ież i łaskę Bożą. 
P rzypom nij sobie z nauki re lig ii historię Adam a i Ewy, jak  to 
szatan ich nam aw iał do złego, obiecał nawet, iż będą bogami, 
a potem, gdy go usłuchali spostrzegli szybko swój błąd, bo spot
kała ich kara. Szatan kusząc Pana Jezusa m ów ił: ,.Oddam Ci 
wszystkie królestwa świata, gdy mi się pokłonisz” — kłamał, bo 
ofiarow ał to czego nie miał, to, co nie było jego. Zresztą nie 
m iał zam iaru dotrzym yw ać słowa. Jemu chodziło ty lko o to, 
by Pan Jezus, jak pierwsi rodzice i i^ni ludzie, usłuchał go. 
Szatan został jednak straszliw ie upokorzony. „ Id ź  precz, szata
n ie” — pow iedział Pan Jezus.

Często szatan przychodzi do nas. tak samo kłam ie i obiecuje to 
lub tam to i zło przedstaw ia jako szczęście dla człow ieka. A le  
to nieprawda. Bo przecież po każdym  grzechu zawsze jest w  
sercu smutno, zawsze przychodzi cierpienie. Grzech bowit-.n, 
nawet najm niejszy, trzeba odpokutować. W ięc n ie w ierz  nigdy 
kusicielow i. N igdy  nie słuchaj złych podszeptów, ani ze strony 
kolegów  (bo czasem szatan i ich namawia, aby ciebie oni w ła-



śnie skłonili i nam ówili do złego), ani ze strony jego samego, 
gdy głos pokusy usłyszysz w  duszy. M iej wówczas Jezusową od
powiedź: ..Idź precz, szatanie!’ ' On zawsze ucieknie, bo jest
tchórzem i boi się odważnych i dzielnych dzieci.

W A S Z  P R Z Y J A C IE L

MARIA SUHAK-KRZYWAŃSKA

(C iąg dalszy)

Ż ebracy zb liży li się do m łodej panny, uklękli przed nią. 
z łoży li ręce jak  do m od litw y i zaczęli ją prosić, by do 
ojca za nim i się wstaw iła. A le  i ona była rów n ie tw ar

dego serca, jak ojciec i śm iejąc się odpow iedziała:
— Ha! A  kto by tam w ierzy ł w aszej biedzie. Gdyby tylko 

przetrząsnąć wasze łachmany, niejeden piękny pieniądz można 
by z nich wypruć.

Zn iec ierp liw iony płaczem i lam entam i pan dziedzic dodał:
— Dosyć już skom lenia! Jeżeli chcecie cudownej wody, płać

cie — albo się wynoście i nie psujcie nam nastroju weselnego, 
bo inaczej każę was psami wyszczuć!

Na to odezwał się swoim  potężnym głosem rudy dziad:
— No trudno! K iedy  tak, to poczekajcie ludzie!.... Bogata 

i piękna panienka prawdę m ówiła, że u niejednego dziada w 
łachmanach piękny pieniądz się znajdzie. Tak też i u mnie. 
W praw dzie bez niego ciężko mi będzie żyć. A le , że to ja  was 
wszystkich zm ów iłem  i tutaj z różnych stron sprowadziłem , 
przeto nie chcę, abyście z kw itk iem  stąd odeszli, a potem mi 
złorzeczyli, w ięc za sw oje pieniądze w ody wam  kupię. T y lk o  — 
zw rócił się do dziedzica — w ielm ożny panie u m nie to tak: k iedy 
hulać, to hulać. K iedy już mam płacić, to chciałbym  ludziom 
tak dogodzić, żeby na długie czasy pam iętali starego. Zapłacę 
bez targów , ile  w ielm ożny pan zażąda, ale pod warunkiem , 
żebym  na całą noc m iał prawo dostępu do wody i żebym  mógł 
z nią robić, co mi się będzie podobało...

—  Takiś to hojny, m ój dziadku? —  spytał pan. —  A  czy bę
dziesz m iał tyle, ile ja  zażądam?

— Zobaczym y! — odpow iedział rudy dziad.
— A  gdybym  tak zażądał 50 talarów?...



— N ie tylko pięćdziesiąt, ale trzysta dam!... P iękny pieniądz, 
prawda? A le  ja  w iem , że z w ielm ożnym  panem żartów  i targów  
nie ma.

T o  m ów iąc w ydobył nóż, rozpruł szwy i w ydobył spod płótna 
kilkanaście okrąglutkich talarów.

— Oto są, w ielm ożny panie, p ieniądze! A le, za to, jak  m ów i
łem, kupuję wodę na całą noc. W olno mi w ięc będzie z nią robić 
wszystko, co tylko zechcę, prawda?

— A  tak, tak, m ój kochany — zawołał zdziw iony pan. — W ol
no ci ją  wszystką wybrać, wypić, zrobić wszystko, co ci się 
żyw nie podoba.

W ziąw szy klucz od ogrodzenia, które zam ykało dostęp do 
źródła, dziad skłoniwszy się nisko odszedł prowadząc za sobą 
całą gromadę biedoty.

Po odejściu dziada wszyscy goście w raz z gospodarzem za
częli d rw ić i śmiać się z głupoty dziada.

Rudy dziad tymczasem  przyprow adziw szy całą swą gromadę 
do źródła, kazał każdemu kolejno napełniać wodą wszystkie, 
jak ie  m ieli naczynia, bo — pow iedział — że w ięce j ani oni, ani 
n ikt inny z tego źródła brać już w ody nie będzie. K iedy  wszyscy 
już naczerpali w ody do woli. kazał im  iść z Bogiem  do domu, 
a sam zostawszy przy źródle długo coś przy nim kopał.

G dy zrob iło się ciemno, rudy dziad odszedł w  stronę ciemnego 
boru i zn ikł m iędzy gęstym i bukami. K o lo  północy, gdy goście 
baw ili się już doskonale, nocny stróż obchodząc zabudowania 
poczuł jakieś zim no w  nogach. Stanąwszy przysłuchiwał się ja 
kiś czas. Usłyszał, że źródło coś za mocno bulgoce. Gdy podszedł 
b liże j zobaczył, że woda tak się w y lew a, że aż kipi, i tak przy
biera, że już na pół łokcia naokoło wszystko zalała. Przestraszo
ny stróż pobiegł do w łodarza, który już dobrze spał i ledw o 
go dobudził. W łodarz gadaniom stróża nie chciał dać w iary. 
Na jego jednak zaklęcie wyszedł z m ieszkania, by sprawdzić, 
czy się staremu stróżow i czasem coś nie przyśniło. P rzeraził się 
jednak mocno, bo zobaczył całą dolinę w  wodzie. Po pas w  w o
dzie pobiegł do zameczku, k tóry stał na wysuniętej skarpie n ie
dużego pagórka, chcąc uprzedzić o katastrofie swego pana.

A le  zanim się do niego dostał, w ody już tyle przybrało, że 
podm yła wystającą skarpę. Zabudowania, jakby w  pokłonie, 
nachyliły się i z w ie lk im  trzaskiem i hukiem runęły w  prze
paść, grzebiąc w  odmętach w ody cały dobytek w raz z ludźmi.

Po jakim ś czasie woda przestała w y lew ać, wszystko się uci
szyło. Na m iejscu zamku pozostała ściana piasku i w oda o ko
lorze łez ludzkich. Jezioro, które powstało na miejscu zameczka



i doliny nazwano od koloru wody szmaragdowym, bo przypo
mina barwą izy ludzkie, które również do szmaragdu są po
dobne, a i samo jezioro także częściowo swoim kształtem oko 
ludzkie przypomina.

Taką oto korzyść ma człowiek, gdy chce się dorabiać biedą, 
Izami i cierpieniami ludzkimi.

K T O  K O G O  S I Ę  B O I ?

Oto jest pytanie!

Czy potężny słoń boi się malutkiego jeża, czy też jeż boi się 

słonia?
— O czyw iście jeż boi się słonia! — odpow ie niejeden.
W ięc posłuchajcie...
W ydarzyła  się kiedyś w  pewnym  ZOO taka oto  historia. Na 

ogrodzony teren, gdzie spacerowała spora słoniowa rodzinka 
w kroczy ł ukradkiem  jeż. Spostrzegłszy go, słonięta czm ychnęły 
na bok a słonica, unosząc w  górę uszy. przyjęła postawę obron
ną. Żaden z szarych o lb rzym ów  nie zaatakował kolczastego in
truza. A  dlaczego?

M iędzy  palcami nóg i na trąbie słonie posiadają bardzo deli
katną skórę. Ukłucie jeżow ej ig ły  jest dla słonia groźne.

W ięc kto się kogo boi?
® T eraz  odpow iedź jest prosta: słoń boi się jeża!

R .P .

K> Nowy Kok ogłosiliśmy Konkurs pod nazwą „MOJE ŚWIĘTA BO 
2 EGO NARODZENIA".

„Konkurs" młodym czytelnikom podobał się, o czym świadcz) wiel
ka lość liftów, jaka wpłynęła do nasze) redakcji. Otrzymaliśmy bowiem 

i i  listów.
A C ZY  TY HOWNIE2 NAPISAŁEŚ DO „SŁONECZKA"? „SŁONECZKO 

CZEKA I NA TWOJ UST.
Spo4ród tej liczby Uitów nagrody drogą losowania za najlepsze opra 

■arwnial* otrzymują: MODZELEWSKA WANDA z Nowej Body, BENN ZO
FIA M Szamotuł, SKWERYNSKA BARBARA z Ostrowca, KARASIŃSKA 
MARIA ze Strzelina, ŁACIAK SZYMON ze Szczyrku Górnego, MARKU- 
NEW SKI KRZYSZTOF Z Bartnik, naw. Skierniewic.



P O Z N A J  S I E B I E
(CIĄG DALSZY)

„CHYTRY PIESEK"

Jest takie przysłowie, które mó
wi, że „Siedzi, jak pies na sia
nie, sam nie zje 1 drugiemu nie 
daje".

Dlaczego? No, bo wiadomo, że 
pies nie je  siana. A  teraz zobaczy
my, kto jest takim pieskiem. To 
ten, kto sam się nie bawi swoimi 
zabawkami, nie pozwala jednak 
bawić «l*  nimi mlodszemn bra
ciszkowi. N ie da nikomu niczego 
ze swoich rzeczy. Przy stole krzy
wi się, że inni dostali lepsze ka
wałki, ciągle bv się zamieniał ta
lerzem, bo „na innym jest wię
cej**. Jest nieuczvnnv, chciałby

wszystko zachować dla siebie, z 
nikim się nie podzieli

Piesek, to jak wiadomo zwierzę 
wierne, potrafi strzec i  pilnować. 
Trzeba tylko, aby nie upierał się 
przy pilnowaniu „siana**. Musi po
myśleć o innych dzieciach. Nie 
chować wszystkiego przed nimi. 
Jeżeli się obawiasz, że ci popsują, 
to daj zabawki im, ałe ich popil
nuj, albo powiedz, że mają uwa
żać. A czasem pobaw się tez z ni
mi sam. Nie bądz samolubem. Zo
baczysz, że będzie Cl dobrze, o ile 
wyzbędziesz się wad „Chytrego 
pieska*'.

*

Na tym kończy się seria „por
trecików** z kącika „Poznaj sie- 
bie“ .

Jak to dobrze będzie, gdy każdy 
przyjrzy się sobie — zastosuje się 
do podawanych rad i wyrośnie na 
mądrego i  szanowanego człowie
ka, poszukiwanego i dobrego przy
jaciela, uczciwego pracownika i 
wiernego syna Ojczyzny i Kościo
ła.

„Słoneczko** czeka na listy w 
tej sprawie od swych młodych 
Czytelników. Napisz do „Słonecz
ka**, czy w podawanych portre
cikach odnalazłeś siebie i co ro
bisz, aby wyróść na dobrego i 
szlachetnego człowieka.



Podajem y Wam trzecią czesc zd jec zw ierząt z naszych pol
skich lasów.

Odgadnijcie nazwę zw jerzęcia on\z podajcie jak  najobszer
niejszy opis życia danego zwierzęciu.

Za najlepsze odpow iedzi zostaną rozlosowane piekne nagro
dy książkowe

Term in nadsyłania odpouioffc —  dwa tygodnie od daty uka
zania stę numeru „R odzinv podając dokładny adres w iek
i klasę.

Na kopercie proszę dopisać („N A S Z E  Z W IE R Z Ę T A 1' cz. III


