
IV Szkolny Internetowy Konkurs o Janie

Pawle II

Po raz czwarty uczniowie z klas IV-VIII brali udział w Szkolnym Internetowym

Konkursie o �w. Janie Pawle II. W tym roku polegał on na napisaniu wiersza lub

modlitwy o pok�j na �wiecie za wstawiennictwem naszego wielkiego papieża i

umieszczeniu go na tej stronie internetowej (zobaczcie niżej wszystkie prace).

Konkurs trwał do 31 maja. Oto wyniki:

I miejsce – Ksawery Kasprzyk kl. VIId,

II miejsce – Wiktoria Majewska kl. VIId, Michał Ulatowski kl. VIIIc,

III miejsce – Lena Marszałkowska kl. Vb, Arkadiusz Majewski kl. IVb,

wyr�żnienia: Aleksandra Balsam kl. VIId, Michał Kielar kl. VIIIc i Oskar Zając kl.

VIIIb.
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Ksawery Kasprzyk VIID napisał/a 31 maja 2022 o 20:12:

„Pro�ba do Jana Pawła II”

Nasz Wielki Papieżu i Przewodniku po trudnych wzg�rzach życia

Obejmij nasze ziemskie istnienia skrzydłem anielskim,

prosząc Boga o pok�j na �wiecie

Otul sercem smutne ludzkie oblicza umęczone trwogą o schronienie i

bochenek chleba

Pom�ż nam z wiarą unie�� krzyż i spraw,

by B�g otoczył nas troską Chrystusa na zawsze

Nie pozw�l nam upa�� w chwilach zwątpienia

i zwycięży� wodzowi złych duch�w

Niech cierpienie nie wlewa się do dusz narod�w szarpanych przez wojnę i

złego siły

Wypro� dla �wiata pok�j, gdy co dzie�

w modlitwie ręce składasz pochylony

w niebieskim kr�lestwie wiecznego szczę�cia

Ufamy, że pr�bujesz otworzy� ciemne sumienia ludzkie przed Bogiem,

co czynią b�l innym, raniąc ostrzem pragnienie życia niewinnych kobiet i dzieci

Ojcze, błagamy Cię wstaw się słowami miło�ci

o spokojne przetrwanie dla strapionych ludzi

Ochro� �wiat przed mocą nieczystą

Powierz Bogu pro�by, by wojna nie sprowadziła na krawęd� ludzko�ci i nie

wydała jej ostatniego tchnienia

Ogrzej płomieniem otuchy kolejne pokolenia

O�wie� blaskiem nadziei �cieżkę do wolno�ci

Wiktoria Majewska 7D napisał/a 31 maja 2022 o 20:02:

Dobrzy ludzie ku Niebu wznoszą błagalny wzrok

Janie Pawle II, bąd� im wsparciem na każdy krok.

Ty� jest wielkim duchowym przewodnikiem

w trudnych chwilach bąd� naszym orędownikiem.

I zanie� modlitwy o pok�j dla �wiata całego

przed tron Pana Boga najwyższego.

Niech Ziemia cała spokojem się ukoi,

aby zmieni� swe oblicze zgodnie ze słowem Twoim.

Gdy porzuci ucisk i wojenne kajdany

będziemy się wsp�lnie radowa� papieżu kochany.



Arkadiusz Majewski 4B napisał/a 30 maja 2022 o 18:27:

Janie Pawle II, czcigodny posłanniku od Boga pom�ż nam wyprosi� potrzebny

pok�j całemu �wiatu. Zaczerpnij ze zdroju nieograniczonego Miłosierdzia

Bożego i obmyj nas łaskami uzdrowienia. Składam swe ręce i proszę Cię �więty

Rodaku nieustannie wstawiaj się za nami i przynie� ukojenie wszystkim

cierpiącym. Nadzieję za� tym, kt�rzy są bezsilni wobec wojennego

okrucie�stwa. Amen

Aleksandra klasa 7d napisał/a 30 maja 2022 o 11:36:

My do Ojca Naszego �więtego modlitwy składamy o pok�j na ziemi.

Aby ludzie nie cierpiały leczy się wzajemnie miłowali. Kruche nasze jest tu

życie po co wojny? Po co bicie?

Dosc już bitew, cierpienia i strachu niech przyjdzie czas nadziei i pokoju.

Oskar Zając 8B napisał/a 30 maja 2022 o 09:44:

Janie Pawle II kt�ry� uratował wielu ludzi.Twoje czyny były dobre a twe serce

takie skromne.Dzi� prosimy Ciebie wszyscy, aby� dobre dusze wszystkie, kt�re

�le tra�ły w czy�ciec zaprowadził w niebo Boskie, by spoczęły już spokojnie i

spotkały w ko�cu Boga, kt�ry czekał na nich wszystkich.Janie Pawle, Nasz

kochany, prosimy cię usłysz nasze modły i pom�ż ludziom dotrze� do Raju jak

najbezpieczniej.

Michał Ulatowski 8c napisał/a 29 maja 2022 o 20:41:

Jeden na milion Karol�w,

darzył sobie to szczę�cie,

że m�gł szerzy� miło�� Boga - na każdym kontynencie.

Dzi� pod twoim imieniem,

składamy wielką pro�bę - o zdrowie i pok�j na �wiecie.

Wcze�niej pomogłe� wielu osobom,

racz nam teraz swoją zapomogą.

W Tobie siła i w Jezusie z Barankiem Bożym,

aby pogodzi� zwa�nione narody,

ponieważ nastał czas kruchy.

O to m�dlmy się codziennie ,

żeby nasze wsp�lne podw�rko - było zawsze bezpieczne.

Michał Kielar 8c napisał/a 29 maja 2022 o 18:51:

Jan Paweł II

nie unikał swej posługi-

cały �wiat przemierzył,

żeby pok�j szerzy�.

Pragniemy to kontynuowa�,

bo chcemy bez wojen się chowa�.

Prosimy Cię zatem nasz �więty rodaku

o wsparcie w modlitwach:

by ży� bez strachu,

by trwa� w pokoju,

miło�ci do ludzi,

by wspiera� nie tylko bliskich,

ale także obcych nam ludzi.



W ten spos�b Twe wielkie przesłanie

w naszych sercach na zawsze zostanie.

Aleksandra Balsam klasa 7d napisał/a 22 maja 2022 o 19:34:

Ty� z Wadowic pochodziłe�

I do zakonu tam wstąpiłe�

Od naszego Pana powołanie usłyszałe�

I w daleki �wiat wyruszyłe�

Na konklawe Karol Wojtyła wybrano

Polaka naszego na Ojca �więtego

Po czym nowe miano Ojcze otrzymałe�

Jan Paweł II

Gdy Rzym twym drugim domem został

My�lami byłe� w swoich cudnych g�rach

Wędr�wki szlakami g�rskim było zawsze Ojcze twą pasją.

Lena Marszałkowska 5b napisał/a 12 maja 2022 o 19:10:

"Janie Pawle II"

Drogi Janie Pawle drugi

Twoja posługa to okres długi.

Zawsze Twe serce o innych my�lało

Zawsze do pomocy innym się rwało.

Kiedy kto� cierpiał, do Ciebie się modlił

cho�by najgorsze rzeczy upodlił.

Ty� Go wysłuchał,rzekł dobre słowo

i już był z dobrą, skruszoną głową.

Teraz czas wojny, człowiek- człowieka zabija

Jak zwierzę, gryzie jadowita żmija.

Prosimy wstaw się u Pana na g�rze

by zamiast mogił w polu rosły r�że.

Gdy ręka złego człowieka do ataku się ucieka.

Zmieniła się w pomocną dło�

słysząc modlitwy Twojej ton.
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