Pan Bóg bardzo nas kocha
i chce, ¿ebyœmy byli szczêœliwi.

Poka¿ê ci skarby
schowane i bogactwa
g³êboko ukryte.
Dz 45, 3

Zapraszam was na wspólne odkrywanie
skarbów. Na imiê mam Skarbuœ.
Bêdê waszym przewodnikiem.

Ludzie gromadz¹ ró¿ne skarby,
na przyk³ad z³oto i pieni¹dze.
Wielkim skarbem - wiêkszym
ni¿ drogocenne klejnoty - s¹
ludzie, którzy nas kochaj¹ i
których my kochamy. Te
wszystkie skarby mo¿na
zobaczyæ. S¹ te¿ skarby
duchowe, ukryte we Mszy
Œwiêtej, którymi Pan Bóg chce

Gdzie jest ukryty skarb? Aby siê tego dowiedzieæ,
potrzebna Ci jest mapa. Mapa poszukiwacza skarbów.
Dziêki niej bêdziesz wiedzieæ, gdzie szukaæ.
Dla nas tak¹ map¹ bêd¹ teksty Pisma Œwiêtego,
s³owa wypowiadane w czasie Mszy Œwiêtej oraz

Je¿eli chcesz odszukaæ
skarby, potrzebne Ci s¹:

Pokoloruj nazwy czêœci Mszy
Œwiêtej. S¹ to ”krainy skarbów”,
po których bêdziemy wêdrowaæ.

Kto szuka,
Szukajcie,
znajduje...
a
Mt 7, 7
Mt 7, 8

Masz obietnicê, ¿e jak
bêdziesz szuka³, to
znajdziesz. Ruszajmy wiêc
na poszukiwanie skarbów,
jeszcze nie wiemy jakich,
ale na pewno bêd¹ to
fascynuj¹ce odkrycia.

Widzicie te krainy?
Tam s¹ ukryte skarby...

Pomoc¹ w odkrywaniu skarbów
bêd¹ dla nas teksty Pisma
Œwiêtego.
Odszukaj drugi fragment i dorysuj

Prawdziwy odkrywca uwa¿nie s³ucha,
jest spostrzegawczy, wytrwa³y i cierpliwy.
Wierzy, ¿e znajdzie skarb!

Ciekawe, jakie skarby
przygotowa³ dla nas
Pan Bóg we Mszy Œwiêtej?
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Te¿ o tym s³ysza³am,
ale mówili, ¿e one
s¹ niewidzialne czy
jakieœ tam...

S³yszeliœcie?
Podobno we Mszy
Œwiêtej s¹ jakieœ skarby.
We Mszy?

Ja s³ysza³em tylko
o skarbach widzialnych. A do mnie mama
mówi: Mój skarbie.
Kiedyœ ludzie...

Czy mog¹ byæ
skarby niewidzialne?

Do mnie
te¿.

W koœciele?

A mo¿e jednak
we Mszy Œwiêtej
s¹ jakieœ ukryte skarby?

Jakie tam
mog¹ byæ
skarby???

Tak myœlê
i myœlê...
I nic nie
przychodzi
do g³owy.

A mo¿e
wybierzemy siê na
Mszê i sprawdzimy?

To jest
pomys³!
Kiedy?

Jak najszybciej!
W naszym koœciele jest
Msza o 18.00.To ju¿
za 15 minut.
???

Chcesz iœæ z nami?
Zaczekajcie!
WeŸcie mnie ze sob¹.

A weŸmiecie mnie
ze sob¹ na te
skarby?

ChodŸ.

S³uchajcie, tylko
musimy bardzo uwa¿nie
patrzeæ i s³uchaæ.

Nie odkopaæ
Podobno idziecie tylko odkryæ.
do parku odkopaæ
z³oto przy starej ³awce.
Nie z³oto,
ale skarby
niewidzialne.

Odkrywanie
skarbów nie
jest ³atwe.

I nie w parku,
tylko we
Mszy Œwiêtej.

