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Konkursy Wiedzy Biblijnej
„Sola Scriptura”

Tematem Ogólnopolskie-
go Konkursu Biblijnego Sola 
Scriptura w tym roku szkolnym 
będzie EWANGELIA ŁUKA-
SZA. W konkursie mogą wziąć 
udział uniowie szkół podsta-
wowych (kl. 4-6), gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych. 

Etap szkolny zostanie peprowadzony w dniach 
16-21 listopada 2015 roku. 

Dla uniów kl. 1-3 szkół podstawowych został 
pygotowany konkurs plastyny, którego temat 
bmi: Podobieństwa i uzdrowienia w Ewangelii 
Łukasza. Prace indywidualne, wykonane techniką: 
malowanie plasteliną, w formacie A4. Termin od-
dania prac u katechetów: 11 lutego 2016 r.

„Jonasz”

 Międzynarodowy Eku-
meniny Konkurs Wiedzy Bi-
blijnej „Jonasz” w roku szkolnym 
2015/16 zostanie peprowadzo-
ny ze znajomości EWANGELII 
MARKA. W konkursie mogą 
uestniyć uniowie szkół pod-
stawowych (kl. 3-6), gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych. Etap 
szkolny zostanie peprowadzony 
w styniu 2016 roku. 

Reformacyjny 
Konkurs Plastyny 

– solus Christus
W ramach pygotowań do obchodów 500 

lat Reformacji, w 2015 roku chcemy pypomnieć 
reformacyjną zasadę SOLUS CHRISTUS – tylko 
Chrystus. „Tylko Jezus Chrystus jest Odkupicielem, 
który poniósł śmierć na kyżu za gechy ludzko-
ści i zmawychwstał. Dlatego nie ma zbawienia 
poza osobą Jezusa Chrystusa. Jego ofiara na kyżu 
Golgoty dokonana została raz na zawsze, stając 

się udziałem wszystkich, któy z wiarą słuchają 
i pyjmują do swego życia Słowo Boga” (1 List do 
Koryntian 1,23; 1 list do Tymoteusza 2,5-6).

Zapraszamy uniów szkół podstawowych, gim-
nazjum i szkół ponadgimnazjalnych do udziału 
w konkursie plastynym. Prace plastyne mają 
zilustrować jedną z wypowiedzi Jezusa zaynają-
cą się od słów: „Ja jestem…” (pat poniżej). Prace 
indywidualne, wykonane w formacie A4, dowolną 
techniką należy oddać katechetom lub w kancela-
rii parafialnej do dnia 25 października 2015 r. Prace 
należy podpisać z tyłu: imię, nazwisko, wiek au-
tora, parafia, wybrany werset biblijny. Najlepsze 
prace zostaną nagrodzone. Ponadto 5 najlepszych 
prac w każdej grupie wiekowej zostanie pekaza-
nych do udziału w etapie diecezjalnym konkursu.
• „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, 
nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał 
światłość żywota” Ew. Jana 8,12
• „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie py-
chodzi do Ojca, tylko peze mnie” Ew. Jana 14,6
• „Ja jestem dwiami; jeśli kto peze mnie wejdzie, 
zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko 
znajdzie” Ew. Jana 10,9
• „Ja jestem dobry Paste. Owce moje głosu mo-
jego słuchają i (…) idą za mną. I Ja daję im żywot 
wieny, i nie giną na wieki” Ew. Jana 10, 10.27-28
• „Ja jestem chlebem żywota. (…) jeśli kto ożywać 
będzie ten chleb, żyć będzie na wieki” Ew. Jana 6, 46.51
• „Ja jestem kewem winnym, wy jesteście lato-
roślami. (…) Jak latorośl sama z siebie nie może 
wydawać owocu, jeśli nie trwa w kewie winnym, 
tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie” Ew. 
Jana 15, 5.4
• „Jam jest zmawychwstanie i żywot; kto we mnie 
wiey, choćby i umarł, żyć będzie” Ew. Jana 11,25

Zapraszam wszystkich do udziału w konkur-
sach i żyę powodzenia!

Anna Wantulok


