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Konkursy Wiedzy Biblijnej

W ramach obchodów 500 lat Reformacji w li-
stopadzie odbył się po raz kolejny Reformacyjny 
Konkurs Plastyny, którego celem jest pypo-
mnienie głównych idei Reformacji. W tym roku 
organizatoy konkursu jako temat wybrali zasadę 
Sola Scriptura. W materiałach konkursowych y-
tamy: „Tylko Pismo Święte (sola Scriptura) jest żró-
dłem poznania objawienia Boga i drogowskazem 
dla wiary i życia każdego cheścijanina. Pismo 
Święte ma w życiu Kościoła nadędne znaenie”. 

Prace plastyne miały zilustrować jedno z po-
dobieństw Jezusa o Królestwie Bożym. Jezus ę-
sto nauał popez krótkie historie z życia wzięte. 
Zaynał je z reguły od słów: Podobne jest Króle-
stwo Boże do… Chciał pekazać pez nie ważne 
prawdy o Bogu i Jego Królestwie. Uestnicy kon-
kursu mogli wybrać jedno z pięciu wskazanych 
podobieństw:
• „Podobne jest Królestwo Niebios do łowieka, 
który posiał dobre nasienie na swojej roli…” 
Mt 13,24-30; 
• „Podobne jest Królestwo Niebios do dziesięciu 
panien…” Mt 25,1-13; 
• „Będzie bowiem tak jak z łowiekiem, który 
odjeżdżając, pywołał swoje sługi i pekazał 
im swój majątek…” Mt 25,14-30; 
• „Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego 
króla, który rawił wesele swemu synowi…” 
Mt 22,2-14;

• „Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, pa-
dły niektóre ziarna na drogę i pyleciało ptac-
two i zjadło je…” Mt 13,3-9.

W etapie parafialnym na konkurs wpłynęło 41 
prac. Komisja konkursowa składająca się z ped-
stawicieli Rady Parafialnej pyznała w każdej 

„Sola Scriptura”
W listopadzie peprowa-

dzony został pierwszy etap 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Biblijnego „Sola Scriptura”. 
Uestnicy musieli zmieyć 
się tym razem z Dziejami 
ostolskimi. Okazało się, że 
nie jest to wcale łatwe. 

W etapie szkolnym 
w Gimnazjach na terenie na-
szej parafii wzięło udział 33 uniów, a do etapu 
diecezjalnego awansowała tylko Maa Ogrodnik 
z Gimnazjum w Jawou. 

Nieco lepiej poszło uniom szkół podstawo-
wych. W eliminacjach szkolnych uestniyło 23 
uniów, do etapu diecezjalnego zakwalifikowali 

się: Dominika Kliber – ZSP w Jasienicy, Wiktoria 
Podstawny – ZSP w Jasienicy, Filip Meens – ZSP 
w Jasienicy, Karolina Kłoda – ZSP w Jasienicy, Ali-
cja Podstawny – ZSP w Jasienicy, Julia Lorek – ZSP 
w Jasienicy. 

Gratuluję i żyę powodzenia w etapie diece-
zjalnym, który zostanie rozegrany w styniu 2017 
roku.

Zapraszam uniów klas I - III szkoły podsta-
wowej do udziału w Plastynym Ogólnopolskim 
Konkursie Biblijnym SOLA SCRIPTURA 2016/17. 
Temat konkursu bmi: Życie i podróże ostoła 
Pawła. 

Indywidualne prace plastyne w formacie A4, 
wykonane techniką: wydzieranka należy nadsyłać 
do Wydawnictwa Augustana do 20 lutego 2017 
roku lub oddać u swojego katechety do 16 lutego 
2017 roku.

Reformacyjny Konkurs Plastyny 2016

Wybrane prace grupy młodszej
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Urodzinowo w Betanii
W pedostatnią niedzielę roku kościelnego, 13 

listopada br. otkaliśmy się, jak zwykle w każdą 
niedzielę, na szkółce niedzielnej – nabożeństwie 
dla dzieci w Betanii. Pomimo pierwszych oznak 
zimy była prawie 100% obecność.

Po szkółce wszyscy zostaliśmy zaproszeni na ko-
lejne już w tym roku urodziny naszych koleżanek 

kategorii wiekowej 5 nagród oraz wyróżnienia. 
Prace nagrodzone zostały pekazane do udziału 
w etapie diecezjalnym konkursu. 

Nagrody zdobyli: grupa I - Daniel Wiśniewski, 
Szymon Janik, Dominik Kobiela, Zuzanna Kraw-
yk, Wiktoria Farana; 

grupa II - Magdalena Pisarek, Dominika Kli-
ber, Aleksandra Białoń, Maa Cholewik, Mikołaj 
Szafa; grupa III - Zuzanna Wieja.

Pyznano również wyróżnienia: Natalia Urbaś, 
Wiktoria Faruga, Anna Koenig, Paweł Kezwoń, 
Baosz Dobija.

Gratuluję i zapraszam do brania udziału w kon-
kursach.

Anna Wantulok

i kolegów. Tym razem dla dziewięciu solenizantów 
zaśpiewaliśmy „Sto lat…” 

W trakcie otkania py pysznym cieście bawi-
liśmy się w różne gry, które prowadziła pani Ania. 
Wszyscy będziemy miło wominać to otkanie 
i ekać na następne.

Pozdrawiamy  i zapraszamy wszystkie dzieci na 
nasze szkółki, które odbywają się w każdą niedzie-
lę o godz. 8.30 w Betanii, ul. Miętowa 70 

Dzieci z Betanii

Wybrane prace grupy starszej

Solenixzanci pyjmują żyenia

Dzieci uraone  ciastem z ochotą wzięły udział w zabawie


