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Kolorowe liście opadają z drzew....  

Złota jesień zawitała na dobre 😊. Już jest, razem z naszym drugim numerem 

DROGI DO NIEBA.  

Przyjemnie usiąść wygodnie na sofie, a idealnym dodatkiem , by się 

całkowicie zrelaksować, po całym dniu jest DROGA DO NIEBA. Nakryj się 

kocem i ciesz się czytaniem.  

Czytanie to bardzo dobry sposób na odpoczynek. W tym numerze znajdziesz 

też parę tytułów książek, które na pewno umilą Tobie nie jeden jesienny 

wieczór.  

Telewizja proponuje nam całe mnóstwo filmów z superbohaterami. Ich moc 

zapiera dech. Jezus potrafi jeszcze bardziej zapierać dech. Swoją miłością 

pragnie obdarować każdego czlowieka. Pragnie byśmy Go poznali, zaufali i 

pokochali. 

    

 

 

 

 

Gazetka jest zainspirowana przez szwedzką gazetkę Angelus, wydawaną 

przez Sverige Unga Katoliker, którą można znależć na www.suk.se 

Niektóre teksty pochodzą z Angelus i amatorsko z sercem zostały 

przetłumaczone na język polski, za porozumieniem i zgodą Thure Gunnarsson. 

Redaktora Angelus i Sanctus. 

 

 

Zapraszamy na wspólną przygodę 😊  

Miłego czytania! 

 

 

DROGA DO NIEBA 

http://www.suk.se/
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Maryja 

Czas na UŚMIECH 

Wywiad z bratem Jarkiem Danilukiem 

TO I OWO 

Siostrzane motywacje, cytaty z Biblji i Świętych 

W TYM NUMERZE: 

Rożaniec  

Pozdrowienia z Afryki 



Poznaj modlitwe różańcową ! 

Na pewno nie raz widzieliście różaniec. 

Możliwe, że macie to wspaniałe 

narzędzie w domu. Czy wiecie do czego 

służy? Droga do Nieba pomoże Wam 

poznać tą wspaniałą modlitwę. 

Powiemy, po co nam te wszystkie 

koraliki i jakie modlitwy odmawiamy. 

Mamy październik, miesiąc który w 

kościele jest poświęcony Maryji i 

modlitwie różańcowej. To idealny czas 

na naukę tej modlitwy.  

Różaniec może wydawać się nieco 

skomplikowany. Te wszystkie koraliki, 

przerwy, modliwty. Jednak to tylko 

pozory, ponieważ są to modlitwy, które 

już znamy i tylko powtarzamy podczas 

przesówania koralików między 

palcami. Różaniec jest modlitwą do 

Boga, którą odmawiamy razem z 

Matką Bożą Maryją. 

Módl się sam, albo wspólnie z innymi.  

Modlitwą różańcową możecie się 

modlić sami, z rodzicami, całą rodziną 

lub w jeszcze większym gronie. 

Możecie się modlić w Kościele, w domu, 

podczas spaceru. Tam gdzie jest 

możliwość się wyciszyć i skupić na 

modlitwie.  

Modlitwy 

Modlitwy, które odmawiamy na 

koralikach to Ojcze Nasz i Zdrowaś 

Maryjo. Na Krzyżyku rozpoczynamy 

odmawiając Skład apostolski, czyli 

Wyznanie Wiary. Na pierwszych trzech 

koralikach prosimy Maryję, by 

wypraszała dla nas łaskę (dar) wiary, 

nadzieji i miłości, odmawiając trzy razy 

Zdrowaś Maryjo. Następnie wybieramy 

tajemnice, które będziemy wspominać. 

I tak rozpoczynamy rozmyślanie nad 

życiem Jezusa, odmawiając najpierw 

Ojcze Nasz, a później 10 razy Zdrowaś 

Maryjo. 

Dla początkujących może to wydawać 

się trudne. Dlatego najlepiej modlić się 

z kimś, kto dobrze zna tą modlitwę. 

Jeżeli nie znacie na pamięć wszystkich 

modlitw, to są one w waszych 

książeczkach. Możcie też zawsze 

poprosić o pomoc rodziców. Dzisiaj w 

epoce internetu, bardzo łatwo znaleźć 

dużo informacji, w tym modlitwę 

różańcową na youtub. To bardzo dobre 

wsparcie.  

Na pewno potrzeba czasu i 

wytrwałości, by różaniec stał się 

regularną i pięknie przeżywaną 

modlitwą. Poproś rodziców, babcie, a 

na pewno pomogą. 

Maryja podczas objawienia w Fatimie 

(będziecie mogli przeczytać o tym na 

następnych stronach), powiedziała że 

modlitwa różańcowa ma wielką moc, 

kiedy jest odmawiana z wiarą. Prosiła, 

by często się modlić na różanicu. 

Modlitwa ta niszczy wiele zła, które 

jest na świecie. Nie zapomnijcie o 

intencjach, czyli prośbach i 

podziękowaniach za dobro, ofiarujcie 

Matce Bożej swoje troski, ciężary, a 

Ona na pewno się nimi zajmie. 

 

 

 

 



Dzieciaki odpowiadają na pytanie:Co to jest różaniec ? 

Julia  

Różaniec to jest modlitwa, którą odmawiamy z Maryją. Różaniec ma 5 tajemnic, 

są nimi wydarzenia z życia Jezusa. Możemy odmawiać cały różaniec, ale też jedną 

tajemnice, czyli tak zwaną dziesiętke.  

 

 

Wiktoria  

Różaniec to jest wisiorek z krzyżykiem i koralikami, który służy nam do 

modliwtdy różańcowej. Rozpoczynamy na jednym koraliku modlitwą Ojcze Nasz , 

a na dziesięciu odmawiamy Zdrowaś Maryjo.  

 

  

 

Witek 

Różaniec składa się z paciorków, które używamy kiedy modlimy się do Maryji. 

Odmawiając różaniec powinniśmy zawsze pamiętać o intencjach. Czyli o co się 

modlimy. Październik jest miesiącem, kiedy często odmawiamy różaniec.   

 

 

  

Milena  

Różaniec ma 4 częsci, to są tajemnice różańca. Mamy tajemnicę radosną, bolesną, 

chwalebną i światła. Każda część ma 10 koralików na modlitwę Zdrowaś Maryjo. 

 

 

 

 Klara 

Różaniec to modlitwa o Panu Jezusie do Maryji. Kiedy modlimy się na różańcu to 

wspominamy tajemnice z życia Pana Jezusa. Ja najczęściej odmawiam tajemnice 

bolesną. Wtedy rozmyślamy o modlitwie Pana Jezusa w Ogrójcu, biczowaniu, 

cierniem ukoronowaniu, niesieniu krzyża, ukrzyżowaniu Pana Jezusa.  

 

 

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za piękne odpowiedzi.  



Brat Sebastian opowiada o misji w Afryce   

 

Witaj mały poszukiwaczu przygód! 

Nazywam się brat Sebastian. Jestem bratem 

kapucynem i od kilku miesięcy pracuję w Afryce, a 

dokładnie w Gabonie, który znajduje się na samym 

równiku. Jeśli jesteś ciekawy jak wygląda tu życie i 

jak spędzają tutaj czas tacy mali chrześcijanie jak 

Ty, to ta rubryka w gazetce jest dla Ciebie. Dziś 

chciałbym Ci przekazać, że dzieci z Gabonu przesyłają 

Tobie serdeczne pozdrowienia i mam nadzieję, że 

będziemy mogli razem, tutaj dzielić się 

z Wami, naszymi małymi przygodami. 

Widziałeś kiedyś słonia albo lwa? Możliwe, że tak, np. 

w zoo. Tutaj gdzie mieszkam one żyją w lesie tak jak 

w Szwecji np. łosie. Bioróżnorodność Gabonu jest 

niesamowita i można tu spotkać bardzo dużo 

przeróżnych zwierząt i zobaczyć ogromną ilość 

ciekawych roślin. Większość ludzi mówi w języku 

francuskim, jednak istnieje również kilkadziesiąt języków 

regionalnych. Jako państwo Gabon jest bardzo bogaty w surowce mineralne, jednak 

większość ludzi żyje bardzo skromnie i ubogo. Codzienność dzieciaków żyjących 

tutaj w Afryce, jest na pewno inna niż Wasza, jednak jak zapewne widzicie na 

zdjęciach nie brakuje nam radości i entuzjazmu. Chcesz wiedzieć więcej? Do 

usłyszenia w następnym artykule.  

 

Pokój i Dobro! 

Brat Sebastian Piasek OFMCap   
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Matka Boża Fatimska. 

 

Zapraszamy do przeczytania historii 

Łucji, Hiacynty i Franciszka z Fatimy.  

 

Fatima jest to małe miasteczko w 

Portugalji. Tu mieszkała Łucja, 

Hiacynta i Franciszek , którym 

objawiła się Matka Boża. Łucja 

miała wtedy 10 lat, Hiacynta 7, a 

Franciszek 9. Troje młodych 

pastuszków.  

 

Maryja objawiła się dzieciom sześć 

razy i przekazała im trzy tajemnice. 

Nazywamy je tajemnicami 

fatimskimi. Wydarzyło się to w 

1917 roku. Do tych objawień 

przygotował pastuszków Anioł , 

który przedstawił się jako Anioł 

Pokoju. Nakazał dzieciom 

żarliwą modlitwę.  

Pierwsze objawienie miało miejsce 

13 maja 1917. Pastuszkowie 

zobaczyli Maryję od której biło 

niesamowite światło i piękno. 

Maryja prosiła dzieci o modlitwę 

różańcową, każdego dnia, o pokój 

na świecie. 

Podczas tych sześciu objawień 

Matka Boża przekazała dzieciom 

bardzo ważne informacje, które 

dotyczyły i dotyczą życia, nas i 

świata. Część z nich już się 

wydarzyła. Objawienia te są uznane 

za Kościół Katolicki za prawdziwe. 

Matka Boża prosi nas, byśmy nie 

zapominali o Bogu i modlitwie. To 

nas chroni przed działaniem zła i 

szatana. Jest naszą tarczą. Tak więc 

nie zapominajmy o modliwie i 

różańcu w tym zabieganym świecie, 

który proponuje nam dużo innych 

atrakcji. Zasypywani nimi jeteśmy 

po to, byśmy nie mieli czasu dla 

Boga. Maryja pragnie byśmy się 

zatrzymali i wznieśli myśli ku Bogu. 

Wtedy tylko będzimy mogli poznać 

Boga Ojca i Jego miłość i 

miłosierdzie. 

 

Maryja i My 

 

Święta Maryja jest kochającą nas 

bezgranicznie matką. Ona nigdy nie 

myśli o sobie. Kiedy Bóg przez Aniła 

Gabreila zapytał się Jej, czy 

zostanie Matką Bożą, odpowiedziała 

TAK.. Zaufała Bogu i Jego planom, 

które miał dla Niej i ma dla nas.  

Maryja nieustannie wstawia się u 

Boga za nami. Szczególnie wtedy, 

kiedy upadamy, kiedy się pogubimy. 

Jej możesz pwiedzieć wszystko. 

Rozmawiać z nią kiedy jesteś 

smutny, zły, ale też dzielić się z Nią 

szczęściem. Matka Boża bardzo 

uważnie słucha kiedy z Nią 

rozmawiamy. Dokładnie wie czego 

potrzebujemy. Pamiętajmy, że Ona 

jest teraz w niebie blisko Jezusa i 

rozmawia z nim codziennie. Jezus 

słucha swojej mamy, dlatego bądź 

zawsze blisko Maryji, jej powieżaj 

każdy dzień, a Ona będzie 

ofiarowywać nas Jezusowi, 

pomagać nam i chronić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To i Owo 
Nasze morze Bałtyckie i inne ciekawostki.  

Najmłodsze morze na świecie 

Morze Bałtyckie powstało w wyniku 

cofającego się lodowca około 12 tysięcy lat 

temu, co czyni go najmłodszym morzem na 

świecie. 

Przepłynąć Bałtyk wpław – Polak zrobił to 

pierwszy 

Sebastian Karaś przepłynął Bałtyk wpław w 

sierpniu 2017 roku i zajęło mu to 27 godzin! 

Można? Można. Wypłynął w poniedziałek z 

Kołobrzegu, a we wtorkową noc był już w 

Bornholmie. Była to druga próba Polaka, 

pierwsza zakończyła się niepowodzeniem z 

powodu problemów zdrowotnych. 

 

Takie ciekawostki i jeszcze więcej możesz poczytać na 

stronie internetowej www.przymorzu.pl 

 

Zastanawialiście się kiedyś nad..... 

Dlaczego wielbłąd ma garb? 

W garbie wielbłąd magazynuje tłuszcz, 

który pomaga mu przetrwać trudne chwile 

na pustyni, gdzie trudno jest zdobyć wodę i 

pożywienie. 

 

Co robią biedronki zimą? 

Biedronki na zimę zbierają się w większe 

grupy i zimują na naszych poddaszach lub 

w garażach. Nie należy przenosić ich w 

cieplejsze miejsca. 

 

Po co słoniom trąby? 

Trąby są tym dla słoni, czym dla nas ręce. 

Trąbą słoń potrafi bardzo delikatnie wziąć 

swój przysmak, ale również potrafi wyrwać 

drzewo. Trąba to także znakomite 

narzędzie do porozumiewania się z innymi 

słoniami. 

Jeszcze więcej takich informacji znajdziesz na 

https://ekodzieciaki.mos.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki, które warto mieć  
 

Nela Mała Reporterka to seria książek, 

dzięki którym dzieci mogą poczuć się jakby 

właśnie przeżywały niesamowite przygody 

w odległych zakątkach świata.  

Nela gdy wydała pierwszą książkę miała 8 

lat, potem pojawił się program TVP i od 

tamtej pory pojawiają się jej kolejne 

opowiadania. 

Super książka, z której można nauczyć się 

wielu mądrych rzeczy. 

 

Boot. Wielka przygoda małego robota. 

Dla dzieci, które lubią przygody. Ale też 

wszystkim, których ciekawi wizja 

przyszłości, w której robotów jest o wiele 

więcej niż dzisiaj i czują więcej, niż nam 

się wydaje. 

 

Biblia Komiks 

Biblia i komiks wydają się być czymś od 

siebie bardzo odległym, a jednak twórcy 

tego niezwykłego wydania udowodnili, że 

Biblia też może być swoistą opowieścią o 

Superbohaterze, a wiara w Boga jest jedną 

z najbardziej fascynujących przygód, 

obfitującą w zaskakujące zwroty akcji. 

Biblia Komiks posiada Imprimatur władz 

kościelnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ekodzieciaki.mos.gov.pl/


 

Czas na 

uśmiech 

PODCZAS 

PRZEPROWADZKI 

DWÓCH  MĘŻCZYZN 

WNOSIŁO  PO SCHODACH 

CIĘŻKĄ SZAFĘ  NA 10 PIĘTRO. 

WINDA BYŁA ZEPSUTA. NA 9 

PIĘTRZE MÓWI JEDEN DO 

DRUGIEGO.  

- MAM 2 WIADOMOŚCI, JEDNĄ 

DOBRĄ DRUGĄ ZŁĄ 

- ZACZNIJ OD TEJ DOBREJ 

- ZOSTAŁO NAM TYLKO JEDNO 

PIĘTRO, A TA ZŁA, TO NIE TA 

KLATKA.  

 

 

Dlaczego ciągle 

spóźniasz się do szkoły? 

- pyta nauczycielka 

Jasia. 

- Bo nie mogę się 

obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni 

wtedy gdy śpię 

 

Jak się nazywa rozmowa 

wędkarzy? 

Pogawędka. 

 

Dwa leniwce wiszą na 

drzewie. Przez pierwszy 

dzień się nie ruszają. 

Przez drugi dzień się nie 

ruszają. Przez trzeci 

dzień się nie ruszają. 

Czwartego dnia jeden 

ruszył głową, a drugi na 

to: 

- Rooomaaan, aaaleeś 

Tyyy nerwooowyyy. 

 

Jasio pyta w szkole: 

- Proszę pani, czy można 

ukarać kogoś za coś, 

czego nie zrobił? 

- Oczywiście, że nie - 

odpowiada nauczycielka. 

- To w takim razie 

chciałbym zgłosić, że nie 

zrobiłem pracy domowej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wywiad z Bratem Jarkiem Danilukiem OFM Cap 

Dzieci pytają       

Gdzie się Brat urodził?  

Urodziłem się w Janowie Podlskim. Miejscowość znana z 

hodowli koni arabskich. Mieszkańcy Janowa są dumni z 

obecności arabow w ich miescie. 

Czy ma Brat Jakiegoś zwierzaka? 

Nie hoduję i nic mi nie wiadomo o myszach, pająkach czy 

pchłach. 

Jak spędza Brat wakacje? 

Zawsze spędzałem wakacje u rodziców, a obecnie u braci oraz odwiedzam mały 

promil wspołbraci zakonnych, których mam około 9 tysięcy na całym świecie. 

Co robi Brat w wolnym czasie? 

Jak nazwa "wolny" wzkazuje, nic nie robię. Ale lubię czytać i ostatnio 

dzielić materiał z sutanny św. Jana Pawla II na małe cząsteczki i 

naklejać na obrazki. Zrobiłem już kilkanaście tysięcy takich relikwi.  

Pracował Brat w innym kraju niż Szwecja?   

Kilka miesięcy uczyłem się angielskiego w Anglii, 

ponad 9 miesięcy pracowałem na Białorusi, 4 lata 

w Polsce i 24 lata w Szwecji. 

Jaki jest Brata ulubiony kolor? 

Brązowy. Jest to ulubiony kolor wielu ludzi. Pan Ryszard 

Rynkowski śpiewa "Dziewczyny lubią brąz, a słońce o tym wie..." 

Czy boi się Brat latać samolotem?  

Staram się siedzieć daleko od okna, bo się boję oraz, aby samolot 

nie miał przechyłu na moją stronę ponieważ przechył oznacza, że 

samolot robi skręt. 

Czy lubi Brat spowiadać? 

Nie lubię słuchać grzechów, ale bardzo lubię rozgrzeszać. Cieszę się, że Pan Jezus 

posługuje się mną, aby grzesznik stał się świętym. 

Ma Brat rodzeństwo? 

Było nas "Trzech muszkieterów" Athos, Porthos i Aramis. Ja jestem Porthos      . 

Co najbardziej Brat lubi w Szwecji? 

Najbardziej lubię ludzi no i oczywiście SURSTRÖMMING.  

        



Już tuż tuż 1 LISTOPADA  

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

oraz 2 LISTOPADA DZIEŃ ZADUSZNY 

Jakie są różnice między uroczystością Wszystkich 

Świętych a Zaduszkami? 

Obydwa święta wypadają na początku listopada, dzień 

po sobie. Choć cmentarze odwiedzamy zarówno 1, jak i 

2 listopada, to pomiędzy świętami, choć nie wszyscy o tym wiedzą, występują różnice. 

Przede wszystkim Wszystkich Świętych - jak sama nazwa wskazuje - to święto zmarłych, 

którzy już zostali świętymi i są w niebie. Pierwszy listopada wspominamy więc zarówno 

osoby, które zostały oficjalnie uznane za święte, jak i wszystkich ludzi, których dusze już 

trafiły do nieba. Często w tym dniu są organizowane bale Wszystkich Świętych. Okazja do 

przebrania się za swojego ulubionego świętego i super zabawy.  

Dzień zaduszny  to święto wszystkich zmarłych, których dusze są jeszcze w czyśćcu. 

Drugiego listopada modlimy się zatem w intencji zmarłych osób, które nie trafiły jeszcze do 

nieba. Nie zapomnij pomodlić się w ten dzień za tych, którzy już odeszli, szczególnie za 

twoich bliskich. Pamiętaj jednak, że za zmarłych możemy modlić się zawsze i prosić Boga 

Ojca, by jak najszybciej mogli się z Nim spotkać. Nie zapomnij odwiedzić grobów. Jak nie 

masz możliwości dotarcia na cmentarz, zawsze możesz zapalić świeczkę w domu.  

Kolorując obrazki możesz pomodlić się za Twoich bliskich 😊 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ogłoszenia 
Katechezy dla dzieci i młodzieży w Angere 2021/22 

16 października 30.10 tylko klasa 3i9  

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. Zapraszamy wszystkie dzieci od 6 do 15 lat, 

aktualne przygotowujemy Jasełka. Spotykamy się: 

9 i 23 października 

6 i 20 listopada 

4 grudnia o godzinie   

17 w Angered 


