
WITAM MOJE DROGIE PIĘCIOLATKI 

                                           ( 10.06.2020r.) 

Witam serdecznie wszystkie Dzieci, oraz Waszych Drogich Rodziców. 

 

Temat: Każda parafia ma swojego patrona. 

Postarajcie się wspólnie z Rodzicami rozwiązać zadania ze stron 106-107 

Patron to osoba święta lub błogosławiona, która będąc już w niebie, opiekuje się żyjącą na ziemi osobą 

noszącą takie samo imię. Opiekuje się także powierzoną sobie grupą osób, parafian, krajem lub miastem. 

Święty Stanisław Kostka opiekuje się, więc tymi, którzy mają na imię tak samo jak on, Polską, ministrantami, 

dziećmi i młodzieżą oraz parafiami pw. św. Stanisława Kostki. 

 

Każdy kościół – parafia ma swojego patrona. Parafia to ludzie, którzy tworzą 
rodzinę Bożą. 

 
 

 Obejrzyj Kościoły przedstawione poniżej, zapewne jest wśród nich ten do którego uczęszczasz z 

rodzimi.  

 

 



 

– Co zostało przedstawione na tych ilustracjach? 

– Czym budynki na ilustracjach różnią się od innych budynków w naszej miejscowości? 

 Ten kościół do którego chodzisz  jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą wszyscy nasi 

sąsiedzi na spotkanie z dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię. Kościołom nadawane są 

imiona różnych świętych, aby w szczególny sposób opiekowali się nimi. 

 

 

 

 

– Kto to jest ksiądz proboszcz? 

Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak duża rodzina, do której 

należymy my, nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina dzieci Bożych. Ksiądz proboszcz jest znakiem 

obecności w tej rodzinie dobrego Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu proboszczowi 

pomagają w jego pracy inni kapłani, siostry zakonne, katechetki i katecheci. 

 Na stronie 106 wklej fotografię lub pocztówkę przedstawiającą świątynię, do której chodzisz na 

Mszę Świętą. Możesz też wspólnie z rodzicami narysować swój kościół parafialny. 



 Na stronie 107 pomóż wspólnotom parafialnym odnaleźć swojego patrona. 

 

 
Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :   

509 907 117, 

 konderak.a@ssp.palecznica.pl   

Messenger 

             Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 

 

 

 

 

mailto:konderak.a@ssp.palecznica.pl

