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SAKRAMENTY SWIETE
Kosciol do nbrzędow Pana Jezusa doda! nowe obrzędy

W idzieliście ju z  zapewne, jak  kapłan udziela Sakramentów 
sw. Jeżeli dobrze obserw ow aliście, to zauwazvliscie, że w  każ
dym Sakramencie jest nie jeden tylko obrzęd, który ustano
w ił Pan Jezus, ale jest cały szereg innych jeszcze obrzędów. 
Ilez np. pięknych obrzędow  jest przy Chrzcie sw.: np. w kłada
nie dziecku soli do ust, w ypędzanie szatana, w ręczenie zapa
lonej św iecy, białej szaty (czapeczki) ltp. A ilez jest obrzędów 
przy Mszy sw.? Skąd się one w zięły? —  ktos zapyta. D odaje je 
sam K oscioł katolicki, biskupi, aby dac nam lepsze zrozum ie
nie i przezycie danego Sakramentu. Np. gdy przy Mszy sw. w i
dzi się w spaniały strój kapłana, ministrantów, wspaniałosc o ł
tarza, kwiaty, światła, rzeszę: gdy zagrzmią organy, gdy się 
rozśpiewa cały kościół, to nam sie zdaje, ze jestesmy w  niebie. 
G dyby zas zostawić tylko te obrzędy, które ustanowił sam Pan 
Jezus Chrystus, może w  wielu wypadkach przeszłyby bez 
echa i należytego zrozumienia... Obrzędy Pana Jezusa m ożemy 
porów nać do kosztow nego kam ienia, albo do drogiego obrazu, 
a obrzędy ustanowione przez K oscioł m ożemy porow nac do 
pierścienia pięknego czy do bogatych ram. G dyby kapłan za
pom niał udzielić obrzędu ustanow ionego przez Jezusa Chry
stusa, Sakrament byłby udzielony nieważnie, bo byłoby brak 
głownego, najw ażniejszego obrzędu, który sam Pan Jezus usta
nowił.

Jeśli Sakramenty sw  dają nam łaskę Bożą, to z tego w idzi
cie, jak są one dla nas niezm iernie ważne. Dlatego przez cały 
rok pam iętajcie o nich, przyim ujcie je  jak  najczęściej ze zro
zumieniem i odnoście z nich jak najw iększe korzyści.



Zapamiętaj: Pan Jezus ustanow ił siedem Sakr?m entów  św.: 
1) Chrzest, 2) Bierzmowanie, 3) Najświętszy Sakrament, 4) Po
kut*, 5) Olejem św. Namaszczenie, 6) Kapłaństwo, 7) Małżeń
stwo.

Do obrzędu sakramentalnego, ustanow ionego przez Pana Je
zusa, K ościół dodał niektóre obrzędy, byśm y lepiej zrozum ieli 
dary każdego Sakramentu

Ks. E K.

PRAWDA O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU
Często słyszy się w śród starszych dzieci, a nawet całkiem  do 

rosłych osób, takie powiedzenie: „Sw. M ikołaj — to przecież 
postać fikcyjna , to tylko prastara tradycja, piękna legenda, to 
po prostu bajeczka dla grzecznych dzieci”  I śm ieją się ci „do 
rośli” i „d o jrza li”  ludzie z tych, ktc zy na serio biorą św. M i
koła ja ; śm ieją się z tych maluczkich, którzy w ierzą w  jego 
istnienie.

A  jak Jest naprawdę? Jaka jest „ta jem nica” św. M ikołaja? 
Bo kiedy dziecko usłyszy od starszych, że św M ikołaj — to 
legenda, zwykła bajka, a nawet kłam stwo i oszustwo —  w ów 
czas Drzeżywa ono wewnętrzny kryzys, załam uje się w  nim 
dziecięca wiara a także podważa to autorytet rodziców  przez 
to. że oni zbyw ali sw oje dziecko zw ykłym  kłamstwem. Dlatego 
postaw iłem  sobie za cel tej notatki, aby podpow iedzieć lu b  
przyDomnieć naszym rodzicom , że mogą na pytanie dziecka 
pow iedzieć mu szczerą prawdę, prawdę historyczną o św. M i- 
kołaiu Prawda ta jest nast^DUTąca:

Tradyęja Dodaje, że w  w ieku IV n.e. w  A zji M ni?jszei, w 
m iejscow ości Nira. żył biskup imieniem M ik ołaj, który później 
został kanonizowany. A  w ięc ten to św. M ikołaj „nocą podrzu
cał oodarki i pieniądze biednym  ludziom ” , zwłaszcza uboeim  
dzieciom  i pannom. k tAre nie m aiąc nosagu nie m ogły w vjść 
za mąż. Stąd powstała ta Diękna tradvcja wręczania dzieciom  
podarków. Odbywa się to w łaśnie w  okresie świat Bożego Na
rodzenia. ponieważ uznano że święta te. jako pamiatka orzy i- 
ścia na świat Dzieciatka Bożego —  najlepszą stanowi okazję, 
aby naszvm najm łodszym  pociechom  sprawić gw iazdkow ą n ie
spodziankę, ukrywaną zw ykle w  w igilijny  w ieczór pod choinkę.

K rótkie, a jednak praw dziw e!
Marian Rowski



PRZYGODY DARIUSZA3

—  A gdzie nauczyłeś się w spinaczki? —  spytał Balcerzak.
— Nigazie się nie uczyłem. Umiem to już od urodzenia, z na

tury. Byłem juz na trzecim  piętrze, kiedy mnie dojrzała jedna 
z nauczycielek, która w tym czasie m iała lekcje w  piątej kla
sie. Niepotrzebnie narobiła zara? krzyku, jakbym  tc  po je j dru
cie chodził. Na je j krzyk przybiegła jeszcze jedna i ohie zaczę
ły w rzeszczec i woiac, aoym  czym prędzej stamtąd schodził. Nie 
miałem innego w yjścia. Począłem się szybko opuszczać. Spie
szyłem się jak  mogłem, ale wszystko na m c. Nim bow iem  dot
knąłem Ziemi, w  drzwiach z k ijem  od mapy ukazał się dyrektor. 
Ujrzawszy m nie wiszącego na drucie, podbiegł i uderzył mnie 
awa razy po części ciała, gdzie starsi zw ykli bić dzieci. Zabo
lało mnie okropnie. Z fcoiu wspiąłem  się w yżej i w isząc począ
łem myśleć, co  robić, aby zejść i uniknąć ponownego lania. 
D yrektor zaczął woiac, abym czym predzej zszedł. Nie chciałem 
schodzić, bo bałem się Na szczęscie jakaś dziewczynka na dru
gim piętrze otworzyła okno, obok ktorego przebiegał pioru
nochron.

Nie nam yślając się długo wspiąłem się szybko w yżej i to 
jednym  susem w skoczyłem  przez otwarte okno do klasy, a na
stępnie uciekłem d o  domu.

Na drugi dzień przyszedłem dyrektora przeprosić i obiecać 
poprawę. Nagadał mi w ówczas całą furę, ale niew iele z tego 
zapamiętałem, bo bardzo m i się chciało śmiać, a n ie mogłem .

— Z czego? — spytał Walak.
— Z dyrektora.
— Dlaczego?
— B o zaczął smiesznie m ów ić, niby poważnie a żartem, a 

rownoczesnie był bardzo zły. Powiedział mi, ze ostatni raz mi 
przebacza. Jeżeli jeszcze cos zbroję, to wyrzuci m nie ze 
szkoły...

Tego dnia byłem  bardzo zły — dodał poważnie.
— Czemu? Czy dlatego, ze dyrektor krzyczał na ciebie? — 

spytał Marczewski.
— Nie, dlatego, że kolega ow, który mi obiecał dać jabłko, nie 

dał mi go.
— To podle z jego  strony -  zazartował Walak.

t — Pewnie, ze podle. Poskarżyłem się w ięc na m ego przed 
mamusią i Maryiką.



— K to to jest M arylka? — spytał Walak.
— M arylka? To m oja starsza siostra. Chodzi do Technikum 

H andlowego Będzie ekspedientką w w ielkim  sklepie ..
— Dobrze, dobrze — przerwał Balcerzak. — opowiedziałeś do

piero dw a tw oje w ybryki z tamtej szkoły. A m ówiłeś, ze trzy 
tw oje  łobuzerstwa przyczyniły się do wydalenia cię.

— Pewnie, że trzy. Tvlko m e daliście mi obiecanych nagród, 
to się me będę spieszył.

M arczewski dał mu obiecany długopis. Dariusz obejrzał go, 
spróbował na dłoni czy pisze. Spojrzał na Balcerzaka i pow ie
dział:

— Jeżeli chcesz, abym ci opow iedział trzeci straszny w y
padek, ktorego nie popełniłem, choć na mnie wszystko inni 
zwalili, to daj mi obiecane cukierki, bo już m i w gardle zas
chło.

— Dostaniesz później — odpow iedział Balcerzak.
— Nie będę taki uparty — rzekł Dariusz — Później, to będzie 

później. A  teraz — daj mi przynajm niej jednego.
Balcerzak podał mu cukierka Dariusz szybko go odwinął 

i w łożył do ust.
— Opowiadaj dalej — przynaglał Balcerzak.
— Och, tak ci się spieszy — niecierpliw ił się Dariusz Nu

dziło mu się bow iem  stanie bezczynnie w miejscu — Po prostu 
nauczycielce od geografii raz na przerwie w łożyłem  nietoperza 
do teczki, Ta, gdy zobaczyła to przemiłe stworzonko, krzyknę
ła, jakby ją  kto ze skory obdzierał, a następnie zwaliła się 
na podłogę

— Zem dlała? — spytali licealiści.
— Przecież je j nikt nie przewracał. Zemdlała. Nawet sobie 

guza nabiła o  tablicę Ledw o ją  docucili. A le to nie ja zro
biłem Felek Górecki przyniósł nietoperza, a mnie namówił, 
abym  go włożył, bo jego strach obleciał.

— Za to cię również dyrektor wykrzyczał, prawda? — spy
tał Walak

— Nie tylko za to. Wsadziłem jeszcze pięć w róbli do szufla
dy od stotu nauczycielskiego Było to przed polskim. Profesorka, 
gdy otworzyła szufladę, w rób le  wyfrunęły, a nawet jeden 
skrzvdłem uderzył ja w nos Narobiła znowu hałasu, choć nie 
było o co Po prostu nie chciałem  je j robić żadnego kawału 
W róble kupiłem od kolegi, a że nie miałem ich gdzie na lekcji 
schowac, wsadziłem je  do szuflady M ogła w ięc nie otwierać...

(D oim y ciąg nastąpt)



DZIECI PISZĄ -  „SŁO N EC ZKO 4* ODPOWIADA
Jan Gutowski z W arszawy — ,,Jak dawno w ydobyw a się węgiel 
amienny?“
Otóż kopalnie węgla znane były najw cześniej w  Chinach —  

iż  około 2000 lat temu.
W Europie najstarsze w iadom ości o w ydobyw aniu węgla po- 

hodzą z X II wieku. Kopano w tedy w ęgiel w  Anglii i w  Belgu, 
.le kto odkrył te pokłady —  nie w .adom o.
W Polsce pierwsza kopalnia węgla powstała na Śląsku 
roku 1769. Najstarszą z istniejących do dz.siaj jest kopalnia 

W awel”  w  Rudz.e koło Bytomia. W ydobyw ano w  niej węgiel 
iż  około r. 1771.
Małgorzata, M azurkiewicz Kraków’ — ..Czy po Morzu M artwym  m ogą 
lyw ac statki Czy do lego m orza w pływ ają jakieś rzeki? Czy są tu 
u ejscow osci leczn icze7'*
M orze M artwe jest tak przesycone solą, ze nie m ogą w  nim 

ryzyć zwierzęta ani rośliny. Nie przeszkadza to jednak pływ ać 
r nim statkom ani ludzsom. Co ciekawsze, człowiek może leżeć 
a jego pow ierzchni godzinam i i nie tonie. K ąpiel taka jest 
:cznicza i szybko usuwa wszelkiego rodzaju choroby na tle 
Bumatycmym. Istnieją tam niew ielkie urządzenia kąpielowe. 
>o Morza M artwego wpada tylko jedna rzeka —  Jordan.

Edward W alasek, K ow alew o k .Torunia — ..Proszę m i p< dac adres 
arafn  polskokatolickiej w  Toruniu, o  ile taka w  tym m ieście istnieje41... 
Parafia polskokatolicka w  Toruniu m ieści się przy ulicy  

*oniatowsk:ego 1. Nie mamy tam jeszcze własnego kościoła, 
le nabożeństwa odpraw iane są w  piękne], przytulnej kaplicy.

PO ZNAJM Y SIĘ

D rogie ..S łoneczko" proszę o  zam ieszczenie m nie na łam ach ,,Sło- 
eczka“  w  kąciku „P ozn a jm y  się". Mam 16 lat. Pragnę dyskutow ać 
koleżankam i i kolegam i na tematy religijne i psychologiczne.
M oj adres: Stanisław 2ak, T om aszow  M azowiecki, ul. Polna 13 m , 5.

*
Pragnę korespondow ać z kolegam i i koleżankam i z zagranicy na 

ozne tematy w  języku polsfhm , rosyjskim  i częściow o niem ieckim .
M oj *dres; Czesława W iczynska, Rosko, pou\ Czarnków”, w o j. Poznań.



POMYŚLCIE O PTAKACH

W piecach trzeba juz palić bo wczesnym  rankiem  tempera 
tum  spada poniżej zera Ale w  południe jest na tyle ciepło, 2 
można w leźć na drzewo i sprawdzić, czy budka dla ptaków n: 
wym aga remontu 

N ajlepiej to rrobić terr.7., nie czekając w iosny, bo niektoi 
ptaki bardzo wcześnie zaczynają w ić gniazda i nie można ic 
wtedy niepokoić.

Nie zapom nijcie do każdej budki w łożyć trochę suchej trs 
w y lub drobnych liści, gdyż są ptaki, które w  budkach mit 
szkają przez zimę.

N IEZW YKŁY ZEGA R

W Muzeum na Kremlu, gdzie przechow yw ane są skarby n; 
grom adzone przez carów  rosyjskich, napraw iono ostatnio stai 
i n iezw ykły zegar Zegar ten zwany „Bachusem ” ozdobiot 
jest grupą liter. Jedna z nich przedstawia „Bachusa” śpiącej 
kamiennym snem. Strażnicy „B achusa” i w oźnica jego karoc 
zaprzęgniętej w  słonia, stoją nieruchom o Gdy zegar w ybi 
godzinę, strażnicy zaczynają marsz, bacznie obserw u jąc wszys 
ko w okół. W oźnica podnosi bat, słoń przewraca oczam i i ca 
zegar zaczyna się posuwać Wstrząsy karocy budzą . Bachuss 
otwiera on oczy i podnosi kielich do ust. W tej chw ili cały ti 
niezw ykły orszak znowu zamiera w  bezruchu na przeciąg je< 
nei godziny — do następnego bicia zegara.

M echanizm tego niezw ykłego zegara przez dw ieście lat b 
nieczynny. Uruchom ienie go pochłonęło w iele czasu i trui 
specjalistów  z tej dziedziny.



CIEKAWOSTKI ZO O LO GICZN E

O S M IO K M C A
Na pew no w idzieliście nie

raz na zdjęciach to niebez
pieczne zwierzę morskie. Na
leży do bardzo liczne] rodziny 
glowonogow, których rozróż
niam y dziesięć tysięcy gatun
ków. Tulow  ośm iornicy ma 
kształt gruszki, m ający na 
przodzie niewielką paszczę i 
parę wybałuszonych — patrzą
cych nieruchom o oczu. Do te
go jeszcze os.em lub dziesięć 
dług.ch wężowych ramion. 
Ośm iornice potrafią tak jak 
kameleon — zmieniać barwę 
skóry na grzbiecie. Zwierzęta 
te, żyjące w wodach M orza 
Śródziemnego n:e przekracza
ją 1 kg wagi, ale istnieją tez 
i o  wiele większe okazy, któ
rych ramiona sięgają 10 m 
długości Spotykano ]e na w y
brzeżach Am eryki Północnej i 
w  Japonii Niektóre w yłow io
ne w ieloryby miały na swej 
skórze ślady walki z ośm ior
nicami.

Niektóre gatunki ośm iornic 
mają w  swym  ciele w orek na
pełniony ciemną cieczą. Otóż 
zwierzę to, czując niebezpie
czeństwo wyrzuca z  wielką 
siłą mięsni m ocny strumień 
tej cieczy w  stronę swego 
przeciwnika Otoczą się więc 
jakby „zasłoną dym ną” i z 
łatwością znika z oczu swego 
wroga. Ośmiornica ta nazywa 
się sepia. Na ogoł wszystkie 
ośm iornice żywią się małżami 
i krabami morskimi, w y ja d a 

jąc z wnętrza ich skorup 
miękkie części

Ciekawy jest też sposob po
ruszania się ośmiornic. N aj
częściej szukają pożywienia 
na dnie morza między kam ie
niami, od których odpychają 
się, lub przyciągają przy po
mocy przyssawek na ramio
nach Potrafią jednak także 
szybko płynąć. Zapytacie za
pewne jak mogą płynąć nie 
m ając płetw Robią to po pro
stu ..systemem odrzutow ym ” . 
W ciele ośm iornicy znajduje 
się worek z wodą, którego 
lejkowate zakończenie w y 
chodzi na zewnątrz je j ciała. 
..Strzela' w ięc ostrym stru
mieniem w ody i zostaje od 
rzucona dość daleko w prze
ciwnym  kierunku co pozwala 
jej szybkimi skokami poru
szać się w wodzie.

Na zakończenie powiem  
wam  jeszcze, że to brzydkie i 
budzące wstręt zwierzę jest... 
bardzo smaczne Danie z oś
m iornicy jest tak sam o popu
larne na wybrzeżu Morza 
Śródziemnego. jak u nas 
zwykły kotlet schabowy 
Oprać.

JADWIGA KOPROWSKA



LOOOORYF
D o danej figury wpisz 

8 wyrazów  wg podanych 
znaczen. Litery w oznaczo
nych polach utworzą roz
wiązanie.

Znaczenie w yrazów : l. 
zdobL pawia 2. pow staje z 
kwiatu, 3. drzewo lisciaste.
4. następstwo przewinienia,
5. częśc świata 6 im ię 
męskie XII) 7 rybi 
skrzek, 8 hełm ochronny.

za prawidłowe ic^.wiązanie z n-ru nagrody ksiązjcowe w ylosow ali: 
Eugenia Llsecka, Fęzino pow. Stargard Szczeciński, w oj Szczecin 
Leon Chudziak, Nowa Wieś k,Lęborka ul Lęborska Nr 1/1.
Urszula Rząsa, wies Futoma 179. p-ia Blazowa_ pow  Rzeszów.
Zofia Nycz, Besko, pow . Sanok, w oj. Rzeszów.
Jadwiga Dębska, Skierniewice, ul M ireckiego li up, Ludwiniak 
Stanisław Bram cki, Szprotawa, ul Kraszewskiego 13. w oj. Z ielona 

Góra.
J Grzeęorzak, Warszawa, ul Janmowka 42/1
Kazimierz Gorkowski, Szczecin — Gumience, ul. R óżyckiego Nr 9 
Irena Janaszek, Kielce, ul. ChęcLftska Nr 17.
Tadeusz; Olądzkl, Biata Podlaska, ul. Polna 12.

Rozwiązania należy przysyłać w ciągu 10 dni Dd daty ukazania się 
numeru na adres Redakcji z dopiskiem  na kopercie nazwy krzy- 
Ć ó w Ki. M iędzy uczestników zostaną Łozlosowane atrakrijnc nagrody.


