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Witajcie w listopadzie!

Listopad to czas kiedy liście opadają z drzew, dzień jest już bardzo krótki, zaczyna robić 
się zimno i zakładamy cieplejsze ubrania, czapki i szaliki. Mają nas ochronić przed brzyd-
ką pogodą i zaziębieniem się. Ale… czy jest jeszcze ktoś lub coś co może nas chronić? Na 
pewno rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo… a może masz psa, który staje w twojej 
obronie? Jest jeszcze ktoś! Jest to Anioł Stróż. Każdy z nas przy chrzcie otrzymał jednego 
Anioła, który towarzyszy nam każdego dnia, nigdy nas nie opuszcza. Aniołów jest całe 
mnóstwo i właśnie w listopadzie jest specjalny dzień (8/21.11) kiedy Cerkiew szcze-
gólnie o nich pamięta i prosi ich aby nam zawsze pomagali. Nie tylko Anioł Stróż, ale 
każdy inny Anioł. Po rozwiązaniu poniższych zadań na pewno dowiesz się wielu nowych 
informacji o Aniołach. 

Do zobaczenia w cerkwi,
Redakcja.

❷ Czy wiesz, że wśród Aniołów panuje określony porządek? Są podzielone na dziewięć chórów anielskich! 
Nazwy tych chórów to: Anioły, Archanioły, Cherubiny Serafiny, Trony, Panowania, Moce, Władze, Zwierzchności. 
Poniżej znajduje się wykreślanka. Odnajdź w niej nazwę każdego z chórów. Uważaj! Nazwy mogą być wpisane 
pionowo, poziomo, ukośnie, ale również wspak (od tyłu).

❶ Słowo „anioł” w języku cerkiewnosłowiańskim brzmi „anhieł”, natomiast „archanioł” to „archanhieł”. Popatrz 
na to jak te wyrazy zapisujemy w alfabecie cerkiewnosłowiańskim. Zwróć szczególną uwagę na tytel – znak nad 
wyrazami, który skraca wyraz poprzez pominięcie litery. Spróbuj przepisać poniższe wyrazy.
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❸  Dwa Anioły na rysunku poniżej wyglądają jakby były swoim lustrzanym odbiciem. Ale czy na pewno? 
Znajdź czym się różnią, zaznacz te elementy dowolnym kolorem. Różnic pomiędzy Aniołami powinno być 
siedem.
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❹  Popatrz uważnie na grafikę Anioła. W taki sposób bardzo często przedstawiane są anioły na ikonach. 
Ich wygląd jest szczególny, posiadają też specjalne szaty czy przedmioty w dłoniach. Spróbuj dopaso-
wać numery do odpowiednich nazw elementów grafiki. Wpisz przed każdym wyrazem odpowiednią 
cyfrę.

___ Skrzydła 

___ Nimb (Aureola)

___ Dalmatyka (długa wierzchnia szata)

___ Płaszcz (Hymantion)

___ Loros (Wstęga)

___ Pendition (Diadem)

___ Sfera (Dysk)

___ Rabdos (Laska)

___ Poziem (ziemia)

❺  Po wykonaniu drugiego zadania już wiesz jak nazywają się wszystkie anielskie chóry, jeden z nich  
to Archaniołowie. Znamy imiona kilku archaniołów. Poniżej znajdziesz z lewej strony imiona ośmiu z nich, 
z prawej strony są wypisane ich szczególne atrybuty, przedmioty z którymi są przedstawiane. Połącz je 
w pary. Wskazówka: suma cyfry przy imieniu Archanioła i opisie atrybutów musi wynosić 10, np. 1 i 9, 2  
i 8 itd. 
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❻  Pokoloruj obrazek a następnie odpowiedz na pytania pod nim.  
Możesz poprosić kogoś o pomoc przy uzupełnianiu zdań. 

1. Mam na imię …………………………

2. Znaczenie mojego imienia to ………………………………

3. Mój niebiański patron (święty którego imię noszę) to ………………………………

4. Moje imieniny, czyli dzień mojego Anioła przypadają …………………………..

5. Co oznacza słowo „anioł”? ……………………………….

6. Anioł, którego otrzymaliśmy podczas naszego Chrztu to Anioł …………………….


