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Zapach jesieni w powietrzu!  

Każda pora roku ma swój urok. Jesień zbliża się wielkimi krokami. 

Już niedługo drzewa pokryją się pięknymi kolorami. Przyroda 

przygotowuje się do odpoczynku. Czas by nałapać jak najwięcej 

promieni słonecznych na nadchodzące chłodne, ciemne i długie 

wieczory.  

W ręku trzymasz pierwszy numer miesięcznika DROGA DO NIEBA, w 

którym będziesz mógł przeczytać i poznać jeszcze lepiej Boga, 

świętych i dowiedzieć się więcej o swojej wierze.  

Idealne zajęcie na jesienne wieczory.    

Czytaj, rozmyślaj, śmiej się i poszerzaj swoją wiedzę.   

W tym numerze przeczytasz o Duchu Świętym, apostołach i innych 

ciekawych sprawach. 

 

Gazetka jest zainspirowana przez szwedzką gazetkę Angelus, 

wydawaną przez Sverige Unga Katoliker, którą można znależć na 

www.suk.se 

 

Dużo tekstów jest własnie zaczerpniętych z Angelus i amatorsko z 

sercem przetłumaczonych na język polski.  

Oczywiście za porozumieniem i zgodą, którą otrzymałam od Thure 

Gunnarsson. Redaktora Angelus i Sanctus. 

Zapraszamy na wspólną przygodę 😊  

Miłego czytania! 

  

DROGA DO NIEBA 

http://www.suk.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEBIAŃSCY PRZYJACIELE 

CZAS NA UŚMIECH 

APOSTOŁOWIE 

TO I OWO 

WYWIAD Z BRATEM ADAMEM PIASECKIM  

W TYM NUMERZE: 

KIM JEST DUCH ŚWIĘTY ??? 

CO DZIECI WIEDZĄ O DUCHU ŚWIĘTYM ? 



Duch Święty 

Kiedy robisz znak krzyża mówisz ” 

W imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego”. Kim jest Bóg Ojciec, nasz 

stworzyciel i syn Jezus Chrystus 

wiemy raczej wszyscy. Ale kim jest 

właściwie Duch Święty? 

Ducha Świętego nie możesz 

zobaczyć, ale możesz poczuć Jego 

moc. Jak można istnieć i być 

niewidzialnym? Jest wiele różnych 

rzeczy, które istnieją, a którch nie 

jesteśmy w stanie zobaczyć. 

Dobrym porzykładem jest wiatr, 

którego nie widzimy, ale czujemy. 

Możemy też zobaczyć siłę wiatru, 

która wprawia w ruch wiatraki, 

porusza flagą i powoduje fale na 

morzu. Tak samo jest z Duchem 

Świętym. Nie możemy Go zobaczyć, 

ale możemy dostrzec i poczuć Jego 

wpływ w sobie lub innych. To 

własnie Bóg swoją mocą 

oddziaływuję na nas. 

Duch Święty nie jest jednak jak 

wiatr, czy wiatrem. Ducha Świętego 

nie da się z niczym porównać. Nie 

da się Go narysować, wytłumaczyć 

po ludzku. Ale możemy być pewni, 

że możemy zaufać Duchowi 

Świętemu i mieć pewność, że jest 

Dobry.   

 

 

Duch Święty w biblii 

W biblji można przeczytać o Duchu 

Świętym. Najbardziej znanymi 

tekstami, gdzie możemy przeczytać 

o Nim to te, kiedy Duch Święty 

zstępuje z nieba na Jezusa, w 

postaci gołębicy, podczas chrztu i 

drugi fragment, to kiedy Duch 

Święty zstępuje na apostolów i daje 

im moc i odwagę, by szli na cały 

świat i głosili słowo boże każdemu 

człowiekowi. Stary testament 

również w wielu miejscach 

wspomina o Duchu Świętym. 

Duch święty w postaci gołębicy 

Symbolem Ducha Świętego jest 

biała gołębica. To oczywiście nie 

oznacza ,że Duch Święty tak 

wygląda. Ma to tylko być dla nas 

ludzi pomoc, by móc sobie Go 

wyobrazić.  

Jeden Bóg w Trójcy Świętej  

Duch Święty jest Trzecią Osobą 

Trójcy. ”Jest Bogiem jedynym i 

równym Ojcu i Synowi, z tej samej 

substancji i z tej samej natury” 

(Katechizm Kościoła Katolickiego). 

To trochę tak jak trzylistna 

koniczyna. Można ją znaleźć 

rosnącą w trawie. Trzy listki na 

jednej łodydze. Tak jest z Trójcą 

Świętą, Trzy Osoby, Jeden Bóg. 

Kiedy się, żegnasz wymieniasz 

zawsze Trzy Osoby Boskie.  

  

  

  

 



Dzieci odpowiadają na pytanie:    

Kto to jest Duch Święty ?

Leo 10 lat – Jest to jedna Osoba z Trójcy Świętej. Pomaga 

nam podczas spowiedzi i robić dobre uczynki.  

 

 

 

Paulina 8 lat  -  Duch Święty to  duch Boga i Jezusa. Pan 

Jezus nam posłał Ducha Świętego po wstąpieniu do nieba. 

Pomaga ludziom i daje miłość. Jest samym dobrem. Bardzo 

chętnie pomaga.  

 

 

 

 

Izabela 8 lat – Duch Święty to Bóg, był przy stworzeniu 

świata i ludzi. Pomaga ludziom poznawać Boga. Pomaga 

ludziom być dobrym i robić dobro. Wysyła aniołów do 

pomocy. Jest cały czas blisko nas, szczególnie podczas 

Mszy świętej.  

 

 

 

 

 



NASI NIEWIDZIALNI, NIEBIAŃSCY PRZYJACIELE, CZYLI 

LUDZIE ŚWIĘCI. 

 

 

  

Święci są naszymi niedocenianymi przyjaciółmi, którch możemy prosić o 

pomoc, dniem i nocą.  

Podczas Twojego chrztu otrzymałeś imie. Zapytaj rodziców, czy to imie jest 

właśnie z powodu któregoś świętego, którego twoi rodzice szczególnie lubią.  

Jeżeli tak, koniecznie poczytaj i dowiedz się kim był i jakie było jego życie.  

Pamietaj, że moższ zwracać się o pomoc do świetych, sam albo z całą 

rodziną.  

Na przykład tak: 

Święty (tu mówisz imię świętego) pomóż mi być tak odważny jak ty. Ucz jak 

być dobrym i pomagać innym. 

Dokładnie tacy są nasi święci przyjaciele. Odważni, dobrzy, niosący miłość. 

Oni nie myśleli o sobie, żeby im żyło się jak najlepiej. Pragneli pomagać 

innym, biednym, chorym, cierpiącym, każdemu, kto potrzebował 

jakiejkolwiek pomocy, nawet tej najmniejszej.  

Każdego dnia wspominamy w kościele jednego ze świętch, są też tacy święci, 

o których wie tylko sam Bóg. Pamiętaj! Ty też możesz zostać świętym 😊 

 

   

  

Jednym ze znanych i bardzo lubianych świętych jest Ojciec Pio. Był zakonnikiem, 

kapucynem. Znał naszego papierza Jana Pawła II, który też jest świętym. 

Poczytaj sobie o tych dwóch świętych. Są bardzo dobrymi pomocnikami.  



Rozmawia krowa z 

owcą. 

Krowa – Muu 

Owca – Beee 

Krowa – nie 

zmieniaj tematu! 

 

 

 

   

  

 

  

                                                        

  

 

 

 

  

  

                                                          

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-A my mamy w domu 

wszystko! chwali się 

Julia koleżankom.  

- skąd wiesz? 

- Jak tata przyszedł z 

gitarą, to mama 

powiedziała, że tylko 

tego brakowało.  

 

CZAS NA UŚMIECH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostołowie 

Jezus założył kościół katolicki. Poźniej wstąpił do nieba. Kto miał się nami 

zająć? Kotś musiał! W przeciwnym razie bylibyśmy zagubieni i nie wiedzieli 

o co chodzi w naszym życiu. Tak  jak owce bez pasterza. 

Żaden problem! Jezus miał już wybranych dwunastu odważnych i dobrych 

mężczyzn, którzy mieli reprezentować Jezusa tu na ziemi. Nazwał ich 

apostołami. Ten najważniejszy nazywa się Piotr. Ich zadaniem było czuwać 

nad siedmioma sakramentami, które zostały ustanowione i byśmy zdobyli 

prawdziwą wiedzę o Bogu. Wszystko po to dla nas by żyć tak, jak tego chce 

Bóg. 

No, ale tych dwunastu już nie żyje ???? Czy Kościół został bez opieki? 

Oczywiście, że nie! Jeszcze przed śmiercią wyświęcili oni swoich zastępców. 

Nazwali ich biskupami. Ale oni też umarli! Co teraz? 

Żaden problem! Zanim biskupi odeszli z tego świata, zdążyli wyświęcić 

nowych biskupów, którzy wyświęcili nowych. I tak przez te tysiące lat. I 

tak nasz szwedzki biskup Andreas jest jednym z nich. 

Dziękujemy Ci Jezu, że tak wszystko dobrze zorganizowałeś. Wszystko 

to dla naszego dobra. Najpierw apostołowie, a później biskupi. Wszystko 

po to byśmy mieli dobrych paterzy. 



To i owo 

Tym razem ciekawostki ze świata przyrody    

Czy wiesz jakie owoce mają czapeczki ?  

To żołędzie, czyli owoce dębów. To dzięki nim możemy robić z nich przeróżne 

ludziki i inne stworki.  

Czy drzewa śpią ?  

Tak. W zimie, gdy temperatura 

jest bardzo niska, drzewa przestają pobierać wodę i składniki pokarmowe z 

ziemi, czyli zapadają w „sen zimowy”. Gdy robi się cieplej, drzewa się budzą, 

wypuszczają nowe liście, pędy, kwiaty. Dotyczy to także drzew iglastych. 

 

 

Po co wiewiórce ogon ? 

Ogon służy ruchliwej wiewiórce do 

utrzymania równowagi, do wyrażania 

swoich emocji - zarówno tych dobrych, jak 

i tych negatywnych. Zimą jest ciepłą 

ochroną, a latem chłodzi, służąc jako 

parasol. 

 

Ogłaszamy konkurs!!! 

Październik jest miesiącem poświęconym oddawaniu szczególnej czci Matce 

Bożej. Modlimy się na różańcu prosząc Maryję w różnych intencjach. 

Organizujemy konkurs plastyczny „Z Maryją w tajemnicach różańca”. Dzieci 

od lat 6  do 16. Praca na papierze A4 dowolną metodą. Prace proszę wysyłać 

na adres Polska Misja Katolicka Titteridammstigen 4, 424 68 Angered do 13 

listopada.   



Wywiad z Bratem Adamem Piaseckim OFM Cap 

Dzieciaki zadają trudne pytania 😊

  

Czy Brat miał inną pracę zanim został Kapucynem ? 

- O tak, robiłem różne rzeczy, na przykład rozkejałem plakaty.  

Ile lat miał Brat, kiedy poczuł, że chce zostać 

księdzem?  

- Pierwszy raz pojawiła się taka myśl gdy miałem 7 

lat. Podczas kazania dla dzieci ,ksiądz pytał dzieci co chciałyby robić 

gdy dorosną, gdy zapytał kto chce być lekarzem i nauczycielem wiele 

dzieci podniosło rękę, lecz gdy zapytał kto chce zostać księdzem, nikt 

nie podniósł ręki. Żal mi się zrobiło tego księdza, więc podniosłem rękę 

żeby mu nie było smutno. Później o tym zapomniałem, tak już na 

poważnie Pan Jezus zaprosił mnie do zakonu gdy miałem 21 lat.   

W jakim wieku został Brat księdzem? 

- Święcenia kapłańskie przyjąłem gdy miałem 31 lat, w 2015 roku.  

Dlaczeg nie ma Brat dzieci?  

- Osoby, które decydują się, że chcą poświęcić swoje życie dla Pana Jezusa, 

rezygnują z własnej rodziny, aby mogli mieć czas na spotkania z innymi. Dzieci nie 

mam, ale mam bardzo wielu wspaniałych braci 😊 

Dlaczego noszą bracia habity? 

- Bracia w zakonie noszą habity na znak tego, że 

należymy do Pana Jezusa.  

Dlaczego chodzicie w sandałach? 

- Sandały nosimy dosyć często, dlatego że, podobnie jak 

święty Franciszek i wielu braci, którzy żyli w naszym zakonie, najczęściej chodzili w 

sandałach. No i oczywiście dlatego, że są bardzo wygodne.  

Co Brat robi w wolnym czasie? 

-W wolnym czasie lubię czytać ciekawe książki, czasem też lubię 

oglądać mecze piłki nożnej i siatkówki. Muszę przyznać także, że 

lubię zwiedzać miejsca, w których jeszcze nie byłem. Kiedyś 

chciałbym pojechać daleko na północ Szwecji, nigdy tam jeszcze nie 

byłem.  

Co jest najfajniejsze w byciu księdzem? 

-To jest bardzo trudne pytanie.... hmm myślę, że najpiękniejsze jet to, że mogę 

odprawiać Mszę świętą, dzięki czemu mogę być bardzo blisko Pana Jezusa. Fajne też 

jest to, że mogę spotykać bardzo dużo osób, ja bardzo lubię spotykać się z ludźmi. 



Serdecznie dziękujemy brtu Adamowi za podzielenie się z nami 

tym wystkim😊 

Przy okazji zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i młodzież na katecheze.  

Plan katechez na rok 2021/2022 w Angered 

Spotykamy się w podane soboty o godzinie 11:00. (11lekcja,12Msza 

święta,13lekcja,14zakończenie)  

18 września 

2 i 16 października (30 października tylko klasa 3 i 9) 

13 i 27 listopada 

11 grunia 

8 i 22 stycznia  

5 i 19 lutego  

5 i 19 marca 

2 i 30 kwietnia 

14 i 28 maja 

Adres na który można zgłaszać nieobecność dzieci,wysyłać pytania i sugestie 

to pmkkatecheza@gmail.com.  

Aktualne informacje na temat Mszy Św. w Goteborgu i okolicach, katechez 

dla dzieci i młodzieży można znaleźć na FB Polskiej Misji Katolickiej w 

Göteborgu.  

Zapraszamy również na warszaty z Panem Bogiem. 
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Cytaty z Pisma Świętego 

 

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28)

 

 "A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty 

mi głowę podnosisz" (Ps 3, 4) 

 

"Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie 

odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, 

mówi Pan, który ma litość nad tobą" (Iz 54, 10) 

 

Cytaty Świętych 

 

„Najlepsze miejsce jest tam, 

gdzie można drugim wyświadczyć najwięcej dobra.” 

bł. Karol de Foucauld 

 

"Każde życie, nawet to najmniej znaczące dla ludzi,  

w oczach Boga ma wartość wieczną i nieskończoną."  

św. Jan Paweł II 

 

 „Bożej miłości nie zabraknie w waszej duszy, 

jeżeli nie zaniedbacie modlitwy.”  

św. Ojciec Pio 

 


