
Wspaniałym prezentem może być przygotowanie  prostej, pysznej przekąski 

 lub deseru. Możesz skorzystać z któregoś przepisu 

 i przygotować dla Mamusi  na Dzień Mamy niespodziankę 

Tulipany z mozzarelli i pomidorków:      
 Potrzebne będą: 

– małe kulki mozzarelli 

– małe, podłużne pomidorki 

– pęczek szczypiorku 

Na półmisku układamy kompozycję z łodyżek 

szczypiorku. Pomidory kroimy z jednej strony na 

4 cząstki i usuwamy pestki i większość miąższu – tak by 

pozostała tylko skórka z niewielką ilością miąższu.                              

Wkładamy do środka małą kulkę mozzarelli :) 

Kanapki z „wisienkami” z pomidorów: 
Będziesz potrzebować: 

– pieczywo tostowe 

– żółty ser 

– koktailowe pomidorki 

– zieloną pietruszkę (lub szczypiorek) 

– sałatę 

– masło 

Zrób tosty z chleba tostowego i posmaruj je masłem. Połóż żółty ser. Teraz możesz już kroić 
pomidorki i układać z nich „wisienki”. Ogonki zrobisz z łodyżek pietruszki lub szczypiorku. 
Kanapki układamy na talerzu wyłożonym zieloną sałatą :) 

Ślimaczek –  prosty deser z bananem 

 i miodem. 
Składniki:  

- banan  

-chleb tostowy lub zwykły 

- słony paluszek  

-2 rodzynki i miód 

Wytnij z chleba kółko (muszla ślimaczka). Możesz chleb otostować lub nie. „Narysuj” spiralkę 

miodem. Obierz banana, zrób mu różki ze słonego paluszka i oczka z rodzynek. 

Ułóż całą kompozycję :) 

 
Boży Kącik przygotowały S. Eliasza i Urszula Szkudlińska.  Wykorzystano materiały  

z czasopism  Anioł Stróż i Promyczek Dobra. 

               BOŻY  KĄCIK DLA  DZIECI  
                                          maj  2023 

      MAMY DWIE MAMY 

                      I OBIE BARDZO KOCHAMY 

Najpiękniejszy miesiąc maj przywitał nas kwitnącymi drzewami, ogrodami 

 i rozśpiewanymi ptakami. Ten właśnie  miesiąc jest poświęcony 

 Maryi – niezwykłej Mamie, która oprócz Jezusa przytula  

 do swego serca każdego człowieka. 

Czy wiesz, jak nazywa się modlitwa, którą chwalimy Maryję 

 na nabożeństwach majowych? 

Dowiesz się tego, wykreślając co drugą literę: 

                L U I S T R A K N S I W A    

                                  L H O Z R M E S T L A E Ń G S H K Y A 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W maju mają też święto  nasze Mamusie – te, które każdego dnia są  

z nami: kochają, przytulają,  troszczą się, pocieszają… Często nawet 

nie wiemy, ile trudu muszą ponieść,  by nas dobrze wychować 

 i zadbać  o wszystko, co potrzebne. 

Oblicz, którego dnia maja obchodzony  jest 

Dzień Mamy i  datę wpisz  na  kartkę  

z kalendarza:  7 +8 +20 - 6 + 11 - 8 +4 – 10 = 

 Ktoś, kto kocha naprawdę, chce  dobra drugiej osoby i często 

wykorzysta nawet najmniejszą okazję, by pomóc, sprawić radość, 

okazać pamięć, porozmawiać. Czy Twoja Mamusia w domu 

 i  Maryja w Niebie czują, że je  kochasz, pamiętasz o Niech 

 i chcesz pomóc? Czy ich nie zasmucasz?  

A może w maju  sprawisz Mamie z nieba wspaniałą niespodziankę 

 i przyjdziesz pomodlić się do niej słowami Litanii Loretańskiej? 

 Nabożeństwa majowe w kościele Jaworzu codziennie o 17.30 



                                           Mama Barbie?                  br. Tadeusz Ruciński 

Magda nuciła kołysankę. 

- Na Małgosię z popielnika iskiereczka mruga… 

Chodź opowiem ci bajeczkę… 

Sama przy niej usypiała, a nie Małgosia, która szczypała ją w policzek i 

dośpiewywała: 

-Ble-be-be-le 

W końcu rozzłoszczona Magda odłożyła ją do łóżeczka i powiedziała: 

- Mam dość takich małych berbeci i dzieci w ogóle! Nigdy nie będę mamą. Nie 

będzie żadnych smoczków, soczków ani wymoczków! Mam tego dość! 

Kuba zerknął na nią z dziwnym uśmieszkiem i nagle wygrzebał z kufra lalkę 

Barbie, której Magda nie lubiła, położył jej na kolanach, mówiąc: 

- To ją pobaw. 

Magda wzięła Barbie, obejrzała ją i powiedziała; 

- Chcę być jak Barbie. Ona nie ma dzieci, nie chodzi w fartuchu, nie gotuje 

zupek, nie śpiewa głupich kołysanek. Będę taka szczupluteńka, piękna i 

ubrana jak modelka. Żadnych maluszków ani wózków! 

Popatrzyła na mamę w kuchni zaglądając do piekarnika i powiedziała: 

- Mamo, szkoda mi ciebie. Nie byłaś na balu. Tańczysz tylko z miotłą i koło 

łóżeczek Bliźniaków. Nie masz szałowych perfum ani sukni. Ja tak nie chcę! 

Koniec z bawieniem, pilnowaniem, robieniem zakupów. Nie chcę wyglądać jak 

ty, mamo! 

Mama chciała coś powiedzieć, ale przypalały się ciasteczka. Po chwili Magda 

wyszła oglądać kolorowe pisma z dziewczynami podobnymi do Barbie. Tylko 

Kuba puknął się w głowę i powiedział: 

- Ja z taką chudą poczwarą jak Barbie nigdy bym się nie ożenił. Wolałbym 

robota. 

Magda prychnęła tylko jak kotka i zamknęła się ze swoimi marzeniami. 

Na drugi dzień wpadła domu ze szkoły, wołając od drzwi: 

- Głodna jestem jak smok! Kurtkę mi pochlapali – do prania. Mam kontener 

lekcji! Mamo… 

Nagle zamilkła bo nie poznała mamy, która stała w ślicznej sukni, apaszce 

 i szpilkach, pachnąc jak modelka. Bliźniaków nie było, taty też nie, a mama 

spojrzała na Magdę, mówiąc: 

- Od dzisiaj nie jestem twoją mamą. Zostaję modelką i dbam o figurę oraz cerę. 

Koniec z gotowaniem, praniem, sprzątaniem i pomaganiem w głupich 

lekcjach. Zaraz wybieram się do telewizji, a wrócę może nocą. Na obiad zjedz 

sucharka, bo chcesz być szczupła i nie odzywaj się do mnie, bo od nerwów 

będę miała zmarszczki. I żadnego przytulania się do mnie, bo ta sukienka jest 

warta fortunę… 

Magda wytrzeszczała oczy, szczypiąc się, bo myślała, że to sen. Mama 

wyglądała jak figura z wosku…, całkiem podobna do Barbie. 

- Mamo – jęknęła Magda- ale to ja mam być Barbie, a nie ty. 

Na to mama: 

- Nie jestem żadną mamą Barbie! Mam dość 

smoczków, soczków i wymoczków takich jak ty! 

A teraz pędzę do solarium, do kosmetyczki, 

fryzjerki… Pa, pa, Barbie! 

Magda usiadła i ryknęła płaczem: 

- Ja tak nie chcę! Ja chcę zwykła mamę, Matko 

Święta! 

Wtedy wszedł Kuba. Przetarł oczy i  

wyszedł … Po chwili wpadł z bukietem kwiatów, 

ukląkł w pokoju przed Obrazem Matki Bożej i 

zaczął się głośno modlić: 

- Matko Boska, odczaruj nam mamę, bo 

umrzemy z głodu, z brudu, i z płaczu. 

Magda padła przy nim na kolana, chlipiąc i 

powtarzając: 

- Niech ona będzie taka jak Ty, a nie jak ta kukła 

Barbie. 

 Magda i Kuba ruszyli z bukietem do mamy, 

która zaczęła się śmiać jak dawniej, rozmazując 

sobie na twarzy szminkę i tusz, przytulając ich 

oboje, nie czując, że te kwiaty to róże, i że 

kłują… Na obrazku Matka Boża z Dzieciątkiem 

wyglądała tak, jakby śmiała się razem z mamą. 

                                                                                                                                         Ilustracja Marzena Zacharewicz 
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