
Kiedy w ochach Maryi stajemy się piękni? 

Na pytanie odpowiadają uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                   

w Halinowie 

KLASA III 
 

   Perkowski Feliks  

W oczach Maryi stajemy się piękni, gdy pomagamy słabszym, gdy opiekujemy 

się chorymi, gdy słuchamy rodziców, gdy bawię się z bratem i gdy odrabiam 

lekcje. 

 

   Kosiorek Patrycja 

W oczach Maryi stajemy się piękni, gdy jesteśmy skromni, chodzimy do 

kościoła, modlimy się na różańcu, idziemy śladami Jezusa i kochamy wszystkich 

ludzi na świecie jak siebie samego. 



   Jóźwik Zosia 

W oczach Maryi stajemy się piękni, gdy robimy dobre uczynki, chodzimy do 

kościoła i jesteśmy zawsze uśmiechnięci. 

 

 

 

  Antkowiak Antek 

W oczach Maryi stajemy się piękni, kiedy pomagamy innym ludziom. 

 

 

 



 

KLASA IV 

   Rosiak Amelia 

Maryja patrzy na nas oczami najlepszej Matki. W Jej oczach jesteśmy piękni 

przez nasze dobre uczynki i czyste serca. Przez odmawianie różańca świętego 

zbliżamy się do Maryi. Jest najświętszą z ludzi i pragnie, abyśmy także byli 

święci. 

 

 

 

   Tomaszewska Hania 

W oczach Maryi zawsze jesteśmy piękni, ale gdy się modlimy stajemy się 

jeszcze piękniejsi. 



  Oliszewski Mikołaj 

Zawsze jesteśmy piękni w oczach Maryi  kiedy pomagamy innym. 

 

 

 

 

   Chudek Kamil 

W oczach Maryi stajemy się wtedy piękni, gdy modlimy się często na różańcu 

świętym. Jeszcze piękniejsi jesteśmy wówczas, gdy przystępujemy do 

sakramentów świętych. Wtedy nasze serca są czyste i przepełnione miłością do 

Boga i ludzi. 

 

 



KLASY VI 

    Zbroińska Martyna 

W oczach Maryi jesteśmy zawsze piękni, kiedy zrobimy coś, co może 

umocnić drugiego człowieka w wierze. Piękni jesteśmy, gdy się gorliwie 

modlimy oraz kiedy chodzimy na pielgrzymki. Jesteśmy piękni, gdy 

zrobimy coś miłosiernego dla dugiego człowieka, bo tego uczy nas Bóg.  

Weronika Kuka 

W oczach Maryi jesteśmy piękni, kiedy pomagamy słabszym                              

i potrzebujacym.  Kiedy modlimy się za dusze znajdujące się w czyśćcu 

oraz za ludzi, którzy tej modlitwy potrzebują. Ale najpiękniejsi stajemy się 

wtedy, kiedy mamy złożone ręce z różańcem, klęczymy i modlimy się tak 

mocno, że nawet nie jesteśmy świadomi, że czas płynie. 

 

A teraz... NIESPODZIANKA!!! 
Przyjrzyjmy się uważnie, czyją wypowiedź możemy przeczytać 

w Małym Rycerzyku Niepokalanej Nr 2 (275) Luty 2017? 



 

 
 

 



 
 

 
Pozostałe wypowiedzi znajdziecie na stronie internetowej 

www.malyrycerzyk.pl 

 

http://www.malyrycerzyk.pl/


Dodatek specjalny… 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dziękuję wszystkim uczniom za udzielenie wywiadu. 
 
 
 
 

Małgorzata Cudny 


