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WIERZĘ W ŚWIĘTY KOSCIOŁ 
POWSZECHNY

(c iqg  dalszy)

Kto zalozyl Knsciol Katolicki?
Gdy badamv hi lorie wszystkich zrzeszeń religijnych, to zaw

sze dojdziemy do tego, ze kt^* dane zrzeszenie religijne zalozvl 
Znamy zalozvcie . nawet bardzo malvcn organizacji religijnych. 
Badania potwierdzają, ze twórcami wszystkich społeczności reli
gijnych na ziemi bvh ladzie Jedną tvlko religię mcjzeszową 
zalozyl sam Pan Bcg. Do czasu przyjścia na ziemie Pana Jezu
sa, < na jedynie była relig.ą prawdziwą i od Boga objawioną. Po 
przyjściu jednak na ziem.e Pan Jezus zalozyl własny Koscioi

O tym. ze Pan Jezus zalozv Kcsciol, mówili juz prorocy w Sta
rym Testamencie Tak np prorok Daniel pisze: ..Patrzyłem tedy 
w w.dzeniu nocnym, a eto jako z obłokami niebieskimi przy
chodził Syn Człowieczy.. I dał mu władzę (Bog) i czesc. i kro- 
lestwo. i wszystkie narody, pokcienia i języki służyć Mu będą: 
władza Jego. władza wieczna, która nie będzie od Niego odjęta, 
a Krclestwo Jego. które nie zaginie" (dan 7,13)

Prorok Zachariasz, kl« v zvl po Danielu, pisze, ze tym Kró
lestwem Mesjasza będzie Koscioł, który On zalozy: „I zbuduje 
Koscioł Panu i On nosie hęazie chwalę, i zasiądzie, i panować 
będz.e na stolicy swojej" (Zach 6,13).

Pan Jezus podczas publicznego Swego nauczania powiedział 
raz do Apostolow i słuchaczy: ..zbuduję Koscioł moj i bramy 
piekielne me zwvcięzą go" (Mt. 16.18)



Z woli wiec Pana Boga religia moizeszowa nnala być lylko 
przygotowaniem do Kcscioła, ktcrv miał załozvc Jego Syn. 
Jezus Chrystus.

Podczas gdv religia m:>jzeszowa obejmowała tylko jeden na
ród żydowski, to Kościół Chrystusa Pana mial cbjać i o^eimuje 
..wszystkie naródv  i czasy I nasz Knsciol polskckatolicki należy 
do wielktei rcdMnv Kościoła Chrvstusowego, Kcscioia Pow
szechnego

Módl się o szvbki rozwoj naszego Kościoła i o swintośc jego 
kapłanów i wiernych Ks. E. K.

RADOSNE WAKACJE
Nie można powiedzieć, zeby kiedykolwiek w czasie przerwy 

było cicho, ale dzisiaj w ostatnim dniu lekcji — hałas jest 
niebywały!

Przy oknach korytarzowych tłok Kazdv sam chce spraw
dzić. czy uparty deszcz nadal pada i czy wiatr rozpędzi 
chmury

— A wiesz, ja wyjadę na lato nad morze — chwali sie jakiś 
malec

— A mv na oooz do Zakopanego!

— A ja jadę na M azury!

— ..Zielona trawa! Berek-zabawa!" — wyśpiewuje Zosia.
— Na bok. śledzie, bo kroi jedzie! Wrzeszczy Władek i szu u' 

po posadzce na papuciach

Kasia z Va przysiadła na szczeblu gimnastycznej drabinki 
Fika nogami i wodzi rej wsrod gromadki koleżanek

— Wiecie, moi mili. ja to wołę koniec roku od wszystkich 
świąt! Nawet od gw-iazdki! Wakacje to wspaniały wynalazek, 
no nie? — mowi Kazia

— Dla leniuchów' — parsknęła Stasia
— Co iv bzika dostałas? — oburzyła się Bożenka — Kazia 

przeciez jest pierwszą uczennicą w naszej klasie Na pewno 
dostanie nagrodę

— Prawda to. ze dostaniesz nagrodę? — pyta Kazię Heniek.
— Moze. me wiem — odpowiada Kazia — Ale dla mnie to 

grunt wakacje
— Kazia, a dokąd pojedziesz? — pyta ją  W ładka
— Jak co roku do wujka na wies Trochę tam nudno, ale .



— Tez gadanie! Na wsi nudno?...
— A mnie ojciec obiecał, ze
— A my robimy wycieczkę statkiem!
— A mv tez pojedziemy statkiem do Świnoujścia!

— Nikomu nie zazdroszczę, nikomu — śmieje się Kazia — 
Ec. \v\oc.e1 Mama wynajęła w tym roku wspaniale letnisko 
nad Bugiem Jedziemy tam ze wszystkimi manatkami. z ca
łym gospodarstwem! Jedziemy wszyscy, to znaczy nawel moj 
starszy brat. który jest żonaty, rowmez jedzie z żoną i małym 
Edkiem i mala Dzidka — córka kuzynki Brat zabiera rower 
i obiecał, że mnie będzie uczył jeździć Będziemv tam kąpać 
się. opalać, na grzyby do lasu chodzic Mama mowi. ze tam 
jest wspaniale!

Stiaszme sit cieszę A ty co. Jadźka? — trąciła obok stoją
ca dziewczynkę — Czemu stoisz taka naburmuszona i milcząca 
jak sowa?

Jadz.a wzruszyła ramionami i bez słowa oddaliła sie od 
gromadni.

— Jadźka uważaj, bo z nosa catv rój much ci zaraz wyleci 
i nas pogryzą! — wrzeszczy za nią Bożenka

Nadszedł Wacek i wvmachu.iac woreczkiem z pantoflami 
wola:

— Uwaga! Va jest wolna Matematyki nie będzie, bo ..zvra- 
ia" dzis me pizvszła do szkołv!

— Hura'!
— Do domu' Do domu!
Rozkr?.vczana gromadka hurmem wpadła do klasv i w ra

dosnym nastroiu raz dwa pakuje książki
— Do widzenia ławki ’ widzenia klaso! Czesc tablico
Po chwili u klasie została tvlko jedna dziewczynka. Jadzia.
Juz na podwórku przypomniała sobie o smutnej Jaozi ko

leżanka Kazia, której me podoba! sie ok.zvk Bożenki Zawró
ciła. bo chciała sprtwdzic czy czasem w pospiechu czeRos nie 
zi slawil.i

W ławce siedziała sKulona Jadzia i kreśliła cos na kartce.
— Jadzia, ty jeszcze tutaj? Co ty robisz? Czemu nie idziesz 

do domu''
— A mc
— Dlaczego siedzisz u klasie, a nic idziesz do doinu?
— Tak sonie
— Czemu lestes taKa smutna? Głowa cię boli''
— Nic mnie nie boli
— O j. Jad/ka jad.ij. co ci jest Nie podobasz m, .się cos
— To nie
— No. wiesz! M ila lestes'



Kazia podeszła do okna i wyjrzała na ulicę. Przez chwilę 
patrzyła na roześmiane koleżanki i kolegów. Wszyscy cieszyli 
się, że nadeszły wreszcie wakacje. Wróciła jednak myślą do 
smutnej koleżanki.

— Co jej się stało? — myśli. — Czemu ona taka smutna? Co 
prawda zawsze była nieśmiała i małomowna. ale życzliwa 
i wszystko mi powiedziała, kiedy ją o coś spytałam...

Odwróciła się od okna i podeszła do Jadzi.

— Nie złość się — powiedziała — ale powiedz mi, co ci jest? 
Może martwisz się. że przez trójkę z geografii nie dostaniesz 
wyróżnienia?

Jadzia zaprzeczyła. Chwyciła warkocz i zaczęła go drżącymi 
palcami splatać i rozplatać.

(c.d.n.)
E. PARWULSKI

Najszybciej ze wszystkiego poruszają się fale elektromagne
tyczne, czyli fale świetlne, a także promienie kosmiczne. W bez
granicznych przestrzeniach kosmicznych pozbawionych atmos
fery przemiarzają one 300 tysięcy kilometrów w ciągu sekundy!

Zauważmy dla porównania, że nasz glob ziemski porusza się 
po swojej orbicie z prędkością „zaledwie" 30 kilometrów na 
sekundę. Najpotężniejszy pocisk dalekiego zasięgu opuszcza 
lufę działa z prędkością ..tylko" 2 kilometrów na sekundę, 
dźwięk w powietrzu rozchodzi się z prędkością około 335 metrów 
na sekundę. Samolot poruszający się z prędkością światła mógłby 
w ciągu sekundy cblecieć kulę ziemską wzdłuż równika 8 razy!

CO JEST NAJGORĘTSZE?

W poszukiwaniu bardzo wysokich temperatur zwracamy się 
oczywiście ku Słońcu. I rzeczywiście, tu właśnie znajduje się 
najsilniejsze źródło, ciepła. Jednak nie na powierzchni Słoń
ca a w jego wnętrzu.



Na powierzchni Słońca panuje stosunkowo nie duża tempera
tura wynosząca 6000°C co trudno w naszych czasach nazwać 
rekordem. Dzisiejsza bowiem technika potrafi wytwarzać w spo
sób sztuczny temperatury sięgające, wprawdzie jedynie w ułam
ku sekundy, kilku m ilionów stcpni.

Rekordowa jednak terr.peratura panuje we wnętrzu Słońca 
i dochodzi .ona do 50 m ilicnów stopni! O wielkości tej świadczy 
taki chociażby przykład: jeśli udałoby się wytworzyć, powiedz
my, w piłce pingpongowej temperaturę tej wysokości to wszyst
ko co żywe w promieniu 1500 kilometrów uległoby zniszczeniu!

CO JEST NAJDALEJ?

Juk daleko w bezkresne głębiny Wszechświata sięga oko czło
wieka uzbrojone w silny teleskop? Otóż najbardziej odlegle 
ciała niebieskie, które można jeszcze dcstrzec za pomocą telesko
pu, to skupiska gwiazd znajdujących się od Ziemi w odległości 
około 250 m ilionów lat świetlnych.

To gigantyczna wprost odległość! Promień światła, biegnący 
z olbrzymią przędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę, na 
pokonanie tej przestrzeni potrzebuje aż 250 m ilionów lat! Wy
obrażamy to sobie w roku jest ponad 30 m ilionów sekund. Rok 
świetlny jest więc w przybliżeniu równy 9.000.000.000.000 kilo
metrów. Mnożąc tę zawrotną liczbę przez 250 m ilionów otrzy
mamy podaną w kilometrach odległość, która dzieli nas od naj
bardziej oddalonych gwiazd, które można jeszcze dojrzeć przez 
olbrzymie teleskopy. Odległość tę wyrażać będzie liczba składa
jąca się z 22 cyfr.

Spróbujcie ją  tylko napisać.

CO JEST NAJZIMNIEJSZE?

Po odpowiedź na to pytanie nie trzeba wybierać się na wę
drówkę po rozległych przestrzeniach kosmicznych. Znaleźć ją  
można znacznie bliżej — w laboratorium uczonych badaczy. 
Najzimniejszym bowiem ciałem jest sztucznie oziębiony ciekły 
hel. którego temperatura wynosi — 273°C. Bardziej zimnego ciała 
nie odkryto w całym Wszechświecie.

Aparaty naukowe, umieszczone w sztucznych satelitach, pri..-- 
kazały na Ziemię wiadomość, iż w przestrzeniach kosmicznych 
temperatura jest o kilka stcpni wyższa cd tej temperatury. Nie 
czekajmy na razie na pobicie tego niezwykłego rekordu przy
rody. nie istnieje dotychczas żadne ciało, które byłoby jeszcze 
zimniejsze.
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Za prawidłowe rozwiązanie rozrywki umysłowej „Spostrze

gawczość'* nagrody drogą losowania otrzymują:

Karaś Barbara. Raicz. Piekart Lech, Siedlce. Szalińska Wanda. 

Gliwice. Weigt Regina, Toruń. Rostkowski Andrzej. Legnica. 

Kowalewska Helena, Biała Podlaska. Kick Zenon, Zabrze. Wiś

niewski Czesław, wies Studzianki p-ta Łękawica. Chrzanowski 

Marian, Bydgoszcz. Wasiak Andrzej, Koszalin.

JAKA ŻMIJA JEST NAJGROŹNIEJSZA?
Wszystkie zw ije  są bardzo groźne, a g a tunków  jp s r sporo W noszone  

z nich ży je  u ’ kra jach  gorących, jak  np zw ija  rogata. na k tó r o  md n'w 
w ynaleziono  jeszcze skutecznego lekarstw a Z im  je  te spotyka sie n a j
częściej w okolicach pustynnych  w  Afryce 

G odnym i tow arzyszam i zm ij rogatych s ę :  wąz f* ■ - . o k in a rm k  eg ip 
ski. zw any kobrą, kobra k ró lew ska , czarna m am ba , zarara i grzechotm k  

W Polsce na szczęscie w ystępu je  ty lko  zm iju  zygzakow ata Z n a jo 
mości z n ią  jednak  nie radzę zaw ierać Należy pam ię tać, ze żm ija  me 
podrażn iona  n ie  a ta k u je  człow ieka (K)

CZY DAWNIEJ LUDZIE CHOROWALI NA ZĘBY?
Słyszy się często, ze» k iedyś ludzie ży li d luze j, by li zdrowsi, siln ie js i 

l m ieli p iękn ie jsze  zęby — ja k  p?rlv . A le czy to p raw da? Owszem byli 
tacy, ale w iększość c ierp ia ła  na rożne choroby, tak  J 3 k  i dzisia j. Śm ier
telność by ła ogrom na, panow ały  straszliwe ep idem ie , gdyz ludnie me 
zna li zasad h ig ieny  i sposooow zw alczan ia  cborób. !Vie by ło  lekarzy 
i lekarstw'. Zęby tez nie jednego bo la ły . A  także sam em u M ieszkc ,vi 
i po tężnem u Bolesławow i także nieraz dały się we znak i.

A  czym wówczas leczono te do leg liwości? Boi zębów , tak  i inne  cho
roby, „ zam aw ian o ", „o kadzano 11, stasowano rożne zabubony  i czarv. 
Czy tak ie  „ lekars tw a" pom agały , możecie sam i się dom yśleć, lub nawet 
przekonać, je że li macie ochotę. Mogę Was l v l k D  zapewnie, ze p rzy 
nosiły jedyn ie  ulgę pewne zio ła , które zb ierały  znachork i A le z z io łam i 
też rożnie  bywało, n ieraz szkodziły  chorem u i p rzynosiły  sm ierc

Gdybyście za jrze li do starych ksiąg , zaw iera jących  spis leków na  roż
ne cboroby, w łosy by W am  stanęły na g łcw ie  ze strachu. Czego tam  
n ie  m a ! I zm ie lona skóra węza czy zaby. w ątrobą jezar i sierść osła 
i inne  tego rodza ju  „w y na la zk i11 m edyczn?, a n k z e  „bardzo  skuteczne" 
zaklęcia. (K)



Kochane „Słoneczko"-

Dzieci z Chełma Lub piszą pierwszy list do Ciebie Wiele 
z nas urodziło s ię  w  Chełmie i jestesmy ochrzczeni w naszym 
Polskim Kościele

Na nauka religii chodzimy codziennie Bywa nas około 20. 
Kasz nowy ksiądz uczy nas religii. śpiewu, różnych gier i tań
ca Czasem w świetlicy wyświetlamy filmy, bajki i leyendy. 
Mamy dużo roboty. Chcemy ozdobić świetlicę portretami
i obrazkami. Chcemy urządzić kiosk i wystawiać ..Rodzinę'’ 
t inne nasze wydawnictwa w oknie od ulicy.

W czasie wakacji urządzimy wycieczki do Lublina. Zamoś
cia i najbhzszych parafii.

Zrobiliśmy sobie zdjęcie, które przesyłamy Było zimno więc 
mało jest dzieci.

Pozdrawiamy pięknie redakcję R od z in y  i ..Słoneczka".
Drogiemu Księdzu Biskupowi dziękujemy za księdza, który 

■jest dła nas dobry i bardzo go lubimy.

OD REDAKCJI:

Redakcja ..Słoneczka" dziękuje serdecznie dzieciom z Cheł
ma Lub. za nadesłany list i zdjęcie. Życzymy Wam rownnczesnie 
zdrowych i radosnych wakacji.



CZ Y  ZNASZ PTAKI?

Na rysunku masz dziewięć sylwetek ptaków. Przypatrz im się 
uważnie, a następnie podaj ich nazwy.

Rozwiązanie należy nadsyłać na adres „Słoneczka" w ciągu 
dwoeh tygodni od daty ukazania się tego numeru ..Rodziny" 
z dopiskiem na kopercie ..PTAKI".

Między autorów prawidłowych rozwiazan zostaną rozloso
wane piękne 1 ciekawe nagrody książkowe.
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