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(nag. 1). – katecheza 1. 

Pobłogosław Jezu drogi. 

 

(nag. 2). – katecheza 3. 

W pewnej rodzinie jest dwóch braci: Tomek i Andrzej. Rodzice bardzo ich kochają i chcą ich jak 

najlepiej wychować, aby im było dobrze za życia i po śmierci. Tato chłopców pracuje bardzo ciężko jako 

murarz na budowie. Często nawet bierze nadgodziny by chłopcom niczego nie brakowało. Mama Tomka 

i Andrzeja zajmuje się domem. Dba o to by wszyscy chodzili ładnie ubrani, by ich ubrania były zawsze 

czyste i pięknie uprasowane. Rodzice chłopców pracują od rana do wieczora, a mimo to codziennie 

znajdują czas dla swoich synów. Kochają oni chłopców bardziej niż samochód, bardziej niż duży dom z 

pięknym ogrodem pełnym najlepszych owoców i najpiękniejszych kwiatów. 

Andrzej i Tomek są dumni ze swoich rodziców a za ich wielkie serce dziękują Panu Bogu każdego dnia – 

rano i wieczorem. 

Zdarzyło się pewnego razu, że tatuś wrócił z pracy do domu bardzo zmęczony: 

-Chłopcy – zawołał. 

-Tak – padła odpowiedź z pokoju Andrzeja i Tomka. 

-Proszę zejść na dół do kuchni i pomoc mamie w przygotowaniu kolacji. 

-Zaraz schodzimy, tylko skończymy grać. 

Minęło półtorej godziny, chłopcy byli tak pochłonięci grą, że w ogóle zapomnieli o prośbie taty. 

-Tomek! Andrzej! Kolacja gotowa! – dobiegł głos mamy z kuchni. 

Chłopcy zerwali się szybko, ale w tym momencie Andrzej zawołał: 

-Tomek, przecież mieliśmy pomóc mamie w przygotowaniu kolacji, tato prosił. 

-O kurcze zapomnieliśmy – wtrącił Tomek. 

-I co teraz. Zawiedliśmy tatę i mamę! Co robimy? 

-Choć – powiedział Tomek – trzeba rodziców przeprosić i wyjaśnić. 

Chłopcy weszli do kuchni ze spuszczonymi głowami. Na stole było już wszystko gotowe. Tato kończył 

parzyć herbatę a mama kroić chleb. Rodzice milczeli. Tomek bardzo nieśmiało zaczął: 

-My chcieliśmy przeprosić. Zapomnieliśmy. Tato mamo przepraszamy. 

-To się więcej nie powtórzy – wtrącił szybko Andrzej. 

-Mam nadzieję – uśmiechnęła się mama. 

To my pozmywamy po kolacji – dorzucił Tomek. I wszyscy siedli do wspólnej kolacji. 

 

(nag. 3) – katecheza 4. 

W imię Ojca i Syna i Ducha... 

 

(nag. 4). – katecheza 5. 

W klasie drugiej nauczycielka zadała dzieciom zadanie zatytułowane: Moja mama. Wszystkie dzieci 

podczas pisania pracy bardzo się starały, bo każde z nich kochało swoją mamę. Kiedy minął wyznaczony 

czas dzieci zaczęły czytać swoje wypracowania. Na koniec zostało już tylko jedno zadanie – Kasi. 

Dziewczynka wstała i powiedziała: 

-Ja swoje wypracowanie zatytułowałam „Ręce Mamy”.  

Potem zaczęła powoli czytać: 

„W jednej ręce moja mama trzyma patelnię i gotuje. W drugiej ręce trzyma ścierkę i wyciera stół. Inną 

ręką podaje butelkę z piciem mojej młodszej siostrze. Następną ręką przygotowuje śniadanie dla mnie, 

taty i brata. Inną ręką podaje żebrakowi na ulicy pięć złotych. A w kolejnej ręce trzyma różaniec i 

przesuwa paciorki... 

-Kasiu to ile rąk ma twoja mama? – przerwał zdziwiony, Wojtek! 

Kasia jednak nie była wcale zawstydzona. Oderwała swoją głowę od zeszytu z wypracowaniem i 

powiedziała: 

-Moja mama ma tyle rąk co każda mama: dwie ręce dla taty, po dwie ręce dla każdego dziecka, dwie ręce 

dla zwierzątek w oborze, dwie ręce dla biednych ludzi dwie ręce dla kochanego Pana Boga kiedy się 

modli i jaszcze dwie ręce jeżeli coś jest natychmiast konieczne do zrobienia. 

Cała klasa milczała, nikt nie odezwał się ani słowem. Tę chwilę ciszy przerwał głos dzwonka. Na koniec 

lekcji pani powiedziała: pomyślcie nad słowami przeczytanymi przez waszą koleżankę. 
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Po lekcjach Wojtek podszedł do Katarzyny i powiedział: 

-Dziękuję Ci. Twoje zadanie było bardzo ładne. Na początku wydawało mi się śmieszne, ale kiedy 

zaczęłaś wyjaśniać zrozumiałem, że moja mama jest taka sama, tylko, że ja nie zawsze umiem to 

zobaczyć i docenić a czasami nawet wyciskam z jej oczu łzy. 

Koleżanka popatrzyła na Wojtka, uśmiechnęła się i powiedziała: 

-Nie przejmuj się ja też nie jestem ideałem. Choć w drodze powrotnej do domu wstąpimy do kościoła i 

pomodlimy się za nasze kochane mamy. 

 

(nag. 5) – katecheza 6. 

W pewnej rodzinie na świat przyszedł trzeci syn. Dla pierwszego tatuś wybrał imię Andrzej. Dla drugiego 

chłopca dziadkowie wybrali imię Kazimierz. Kiedy urodził się trzeci chłopiec mama powiedziała:  

-Chcę aby miał na imię Jacek. 

Kiedy nasz Jacek urósł i miał 12 lat, pewnego razu zwrócił się z prośbą do mamy: 

-Mamusiu, proszę powiedz mi coś o moim patronie św. Jacku. 

-A więc słuchaj – powiedziała mama. 

Twój patron synku to bardzo wielki święty. Był Polakiem, a dokładniej to mieszkał na Śląsku. 

Gdy Jacek był jeszcze małym chłopcem, takim jak ty, to już wtedy bardzo chętnie słuchał o Panu Bogu i 

Matce Bożej. Prosił swoją mamusię, aby nauczyła go rozmawiać z Panem Bogiem i aby zabierała go do 

kościoła. 

Jacek rósł. Był coraz większy, mądrzejszy, bo w szkole pilnie się uczył. W wolnym czasie biegał, chętnie 

się bawił, jak każdy młody chłopiec. I jeszcze jedno. Jacek bardzo lubił odmawiać różaniec. Modlitwy tej 

nauczyła go jego mama. W czasie modlitwy na różańcu Jacek zapominał o kolegach, zabawach a myślał 

o życiu Pana Jezusa i Jego Mamy – Maryi.  

Potem Jacek usłyszał że woła go Pan Jezus i dlatego postanowił zostać kapłanem. W Polsce jednak nie 

pozostał długo. Wyjechał z kraju i został zakonnikiem św. Dominika. Teraz Jacek nosił biały habit a u 

boku miał duży różaniec. Tak bardzo ukochał Pana Boga, Maryję i różaniec, że po śmierci dokonano jego 

kanonizacji czyli ogłoszono go świętym. 

 

(nag. 6) – katecheza 6. 

Jak paciorki różańca... 

 

(nag. 7) – katecheza 7. 

Jezus jest tu... 

 

(nag. 8) – katecheza 7. 

Opowiadanie o Marysi [metodyczny płyta] 

 

(nag. 9) – katecheza 8/13. 

Odgłosy rzeki, wiatru, ptaków itp. [metodyczny płyta] 

 

(nag. 10). – katecheza 8/13. 

Do Magdy przyszła Anita jej najbliższa koleżanka. Już wczoraj dziewczyny zaplanowały, że będą bawić 

się w szkołę. Podczas zabawy Magda zapytała: 

-Anita co ci jest?. 

-Nie nic – nieśmiało odpowiedziała koleżanka.   

-Anita przecież widzę że coś cię gryzie – ciągnęła dalej Magda. 

-Widzisz – cicho zaczęła Anita – wczoraj mój tato stracił pracę, teraz cała rodzina się martwi... 

Magda natychmiast przerwała zabawę i z wielkim skupieniem słuchała koleżanki. Nie umiała pomóc ale 

z wielkim przejęciem i w milczeniu patrzyła na przyjaciółkę. Kiedy Anita zakończyła mówić o swoich 

problemach Magda przytuliła ją do siebie i powiedziała: 

-Anita nie martw się, tato na pewno znajdzie inną pracę. Jutro pójdziemy przed szkołą do kościoła i 

razem o to się pomodlimy. A teraz choć zaparzymy herbatę i ukroimy ciasto które upiekła dla nas mama. 

W czasie przygotowań do posiłku dziewczynki zapomniały o kłopotach, śmiały się, wspominały miniony 

dzień w szkole. 

Comment [WR1]:  
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(nag. 11). – katecheza 8/13. 

Arka Noego: „Sieje je...” 

 

(nag. 12). – katecheza 9/10. 

Tato Wiktorii był człowiekiem interesu i dość często opuszczał dom na kilka tygodni wyjeżdżając na 

delegacje. Kiedy jednego dnia tato był już spakowany, a mama robiła kanapki na drogę Wiktoria siadła 

na kolanach taty i ze łzami w oczkach powiedziała: 

-Tatusiu ja nie chcę abyś wyjeżdżał. 

-Ja też nie chcę – odpowiedział tato – ale wiesz, że muszę. 

-Jeżeli już musisz – powiedziała zasmucona Wiktoria – to jedź, ale przynajmniej napisz do mnie list. 

Tato obiecał spełnić prośbę córki, choć tak naprawdę to wcale nie lubił pisać listów. 

Kiedy tylko tato znikł z oczu Wiktorii, dziewczynka siadła przy oknie i czekała na list od ukochanego 

Ojca. Nie opuszczała okna nawet do posiłków. Nie chciała także kłaść się spać, ale wtedy mama 

powiedziała: 

-Córeczko w nocy zarówno listonosz jak i listy śpią, więc ty tak samo musisz się położyć.  

Wiktoria szła więc do łóżka, ale z nastaniem ranka znowu siadała przy oknie i czekała na list. W końcu 

przesyłka dotarła na miejsce.  

-PO-LE-CO-NY – przesylabizowała Wiktoria napis na kopercie. Potem szybko otworzyła list chcąc go 

przeczytać. Niestety tato pisał bardzo niewyraźnie a Wiktoria była zbyt mała by poradzić sobie z tym 

tekstem. Oczywiście na ratunek musiała przyjść mama. Kiedy list został odczytany Weronika schowała 

go do koperty, ucałowała i położyła w widocznym miejscu swego pokoju. 

 

(nag. 13) – katecheza 11. 

Psalm  

 

(nag. 14). – katecheza 12 

Arka Noego: „Jezus Ratownik”. 

 

(nag 15). – katecheza 14 

Ośmioletni Mikołaj pewnego wiosennego poranka wstał bardzo wcześnie. Obudziło go dopiero co 

wstające słońce, którego promienie pięknymi kolorami wpadało do jego pokoju. Otworzył okno. Słońce 

malowało cały świat: trawę na zielono, niebo na niebiesko, kwiaty wszystkimi możliwymi barwami. 

Wszystko to, co jeszcze chwilę temu w nocy było szare teraz świeciło pełnią przeróżnych kolorów. 

Wszystkie drzewa rosnące obok jego okna zdawało się, że zaczynały co dopiero budzić się ze snu. 

Chłopiec poczuł na swoim ciele było lekki powiew porannego wiatru, który niekiedy głośno dmuchając 

grał na liściach drzew powodując przy tym szmer zroszonej trawy. Wzrok Mikołaja powędrował poza 

ogrodzenie gospodarstwa. Zobaczył duże pole na którym rozciągał się ogromny sad kwitnących jabłoni, 

śliw i gruszy. Najbardziej jednak chłopcu podobał się poranny śpiew ptaków.  

Oglądając te wszystkie dzieła przyrody  Mikołaj pomyślał sobie: Jak mądry musi być ten , kto to 

wszystko tak pięknie zaplanował.  

 

(nag. 16). – katecheza 14. 

Kto stworzył... 

 

(nag. 17). – katecheza 15. 

Św. Franciszek żył na przełomie XII i XIII w., czyli prawie osiemset lat temu. Jan Bernardone, bo takie 

było jego prawdziwe imię, był synem bogatego kupca z Asyżu. Zanim stał się świętym, jak wielu 

ówczesnych chłopców marzył o zostaniu rycerzem. Był bardzo wesoły i pełen energii. Ojciec nie 

szczędził dla niego pieniędzy.  

Rodzice wiązali z nim wielkie nadzieje i plany. Chcieli, aby Franciszek przejął wszystkie interesy i został 

kupcem. 

Pewnego razu Franciszek, jadąc konno, ujrzał na skraju lasu trędowatego w podartej odzieży, o twarzy 

zeszpeconej przez chorobę. Rzucił mu jałmużnę i pośpiesznie odjechał. Doznawał bowiem zawsze 

wstrętu, widząc tych okaleczonych ludzi. W drodze jednak przyszła mu do głowy pewna myśl. „A gdyby 
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to był Chrystus - może to On zastąpił mi drogę?” Zawrócił, zsiadł z konia, podszedł do trędowatego 

nędzarza i ucałował go jak brata. Legenda podaje, że w tej samej chwili żebrak znikł. 

To wydarzenie zupełnie odmieniło życie Franciszka. Spędzał już czas nie na zabawie, ale na samotnych 

rozmyślaniach i modlitwie. Postanowił odbudować pobliski kościółek św. Damiana. Bez zgody ojca 

sprzedał część towarów ze sklepu i to doprowadziło do konfliktu między nimi. Ojciec wydziedziczył 

Franciszka. 

Odtąd Franciszek ubrany w ubogą szatę wędrował po świecie, głosząc miłość, pokój i ubóstwo. Wielu 

ludzi przyłączyło się do niego. Prowadzili życie ubogie, nie gromadzili żadnych zapasów, nie mieli nawet 

własnych mieszkań. Często noce spędzali w grotach skalnych. Cała ta gromada żyła z pracy rąk i tego co 

im ludzie podarowali.  

 

(nag. 18). – katecheza 15. 

Św. Franciszek szedł przez dolinę, obok małej rzeki. Tam właśnie było miejsce, w którym zgromadziła 

się wielka liczba ptaków: gołębi, młodych wron i innych. Sługa Boży, gdy je zobaczył, zaraz ochoczo 

pobiegł do nich, zostawiwszy swych współbraci na drodze. Gdy się już całkiem przybliżył do ptaków 

pozdrowił je w zwyczajny sposób jako braci. A dziwiąc się niemało, że ptaki nie zwracają się do 

ucieczki, jak to zwykły czynić, bardzo się ucieszył i poprosił je pokornie, żeby słuchały słowa Bożego. 

Między innymi mówił im: „Ptaki bracia moi, winniście bardzo chwalić Stworzyciela i zawsze Go kochać, 

bo On dał wam pióra na odzienie, skrzydła do latania, i wszystko, co wam było potrzebne. Uczynił was 

szlachcicami pośród stworzeń i użyczył wam pobytu w czystej przestrzeni powietrza. Chociaż nie siejecie 

i nie żniwujecie, to jednak On sam bez waszej troski dba o was i wami rządzi”. 

Jak on sam opowiadał i ci bracia, którzy tam byli z nim, na owe słowa ptaki przedziwnie wyrażały swoją 

radość: wyciągały szyję, rozpościerały skrzydła, otwierały dzioby i patrzyły na niego. On zaś, 

przechodząc przez środek, szedł tam i z powrotem, tuniką dotykając ich główek i ciał. Wreszcie 

pobłogosławił im i uczyniwszy nad nimi znak krzyża, pozwolił im odlecieć na inne miejsca. A święty 

Franciszek poszedł dalej drogą, razem ze swoimi towarzyszami, cieszył się i dziękował Bogu, że 

wszystkie stworzenia czczą Go w uległym wyznaniu. 

 

 (nag. 19). – katecheza 15. 

Arka Noego: „Taki duży, taki mały” 

 

(nag. 20). – katecheza 16 

Dzieckiem Bożym ... 

 

(nag. 21). – katecheza 18 

Oto jest dzień... 

 

(nag. 22). – katecheza 19 

Bądźże pozdrowiona...  

 

(nag. 23) – katecheza 20. 
Jakub był dzisiaj w kościele na Mszy świętej dla dzieci. Podczas niej kapłan czytał w ewangelii 

przypowieść o miłosiernym samarytaninie. Potem podczas kazania ksiądz katecheta mówił dzieciom, że 

one także mają być takimi ludźmi jak samarytanin z dzisiejszej ewangelii. Mają kochać zarówno Pana 

Boga i drugiego człowieka. 

Po Mszy św. Jakub z radością oświadczył mamie: 

-Mamo od dziś chcę być taki jak mówił ksiądz. Chcę być dobry i sprawiedliwy dla wszystkich. Chcę 

sprawiać wszystkim radość a zwłaszcza Panu Jezusowi. 

-Cieszę się synku – odpowiedziała mama i przytuliła chłopca do siebie.  

Nazajutrz rano kiedy Jakub wychodził do szkoły mama zapytała: 

-Synku czy pamiętasz o wczorajszym przyrzeczeniu? 

-Oczywiście mamo – odpowiedział Jakub już zza drzwi mieszkania. 
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W szatni chłopiec zdjął byty, ustawił je porządnie jeden obok drugiego i założył szkolne pantofle. W tym 

samym czasie w szatni pojawiła się Ilona. Złapała swoje buty i z zamachem rzuciła je ustawione trzewiki 

Jakuba. 

-Gol! – zawołała uradowana dziewczynka. 

Jakub wziął buty swoje i koleżanki i ustawił je we właściwym miejscu. 

-Zostaw je! – zawołała Ilona – co cię obchodzą moje buty! 

Jakub nie odezwał się ani słowem, ale pomyślał sobie: Ta Ilona to głupia koza. Ale nie powiem jej tego. 

Przecież obiecałem Panu Jezusowi. 

Na lekcji matematyki Kasia pożyczyła od Jakuba nowy ołówek. Oddała go po chwili, ale ze złamanym 

rysikiem. Jakub bez słowa zatemperował ołówek i pomyślał przy tym: Kasia jest strasznie nieuważna, ale 

nie powiem jej nic złego, przecież patrzy na mnie Pan Jezus a ja mu obiecałem, że będę dobry dla 

wszystkich. 

Na długiej przerwie Tomek patrzył ukradkiem na bułkę, którą Jakub trzymał w swojej ręce i zajadał ze 

smakiem. Kuba przełamał bułkę na pół i podsunął jedną część koledze pytając: 

-Masz ochotę? 

Tomek wziął z ochotą słodki przysmak, w którym jest dużo marmolady, a Jakub jadł część bułki bez 

dżemu, ale cieszył się bo wie, że tak postąpił by Pan Jezus. 

Po skończonych zajęciach na ulicy odbywała się bitwa na śnieżki. Jedna z nich trafiła Jakuba prosto w 

twarz. Dzieci zaczęły się śmiać bardzo głośno a Jakub razem z nimi, oczepując śnieg z oczu.  

-To był strzał w dziesiątkę – z uśmiechem powiedział do Ilony, która była wykonawcą celnego strzału. 

-E tam. Ja wolę chłopców, którzy się bronią – odpowiedziała Ilona. 

Jakub nagle przestał się śmiać. Powiedział do Ilony, że jest głupią kozą, popchnął Tomka w pobliską 

zaspę i przysiągł Kasi, że jej już nigdy nic nie pożyczy. Potem z udał się do domu. Był zły na wszystkich: 

Ilonę, Tomka, Kasię i na samego siebie, że nie dotrzymał obietnicy. 

W domu ze łzami w oczach zwrócił się do mamy: 

-Mamo bardzo ciężko jest być dobrym i sprawiać wszystkim radość. Tak bardzo się starałem przez cały 

dzień a potem wszystko zepsułem. 

-Bycia dobrym człowiekiem – powiedziała mama – trzeba się nauczyć, a to nie jest  wcale takie łatwe i 

nie przychodzi tak szybko. To trzeba ćwiczyć. 

-A czy ty mamusiu też musiałaś trenować? – spytał Jakub. 

-Ja wciąż jeszcze to ćwiczę, każdego dnia na nowo – odparła z uśmiechem mama tuląc zapłakanego 

Jakuba do siebie. 

 

(nag. 24) – katecheza 21(22) 

-Babciu, babciu, czy jutro jest dzień Zmarłych i pójdziemy na cmentarz? – zawołała od progu domu 

Kasia. Bo wiesz, dzisiaj w przedszkolu robiliśmy takie śliczne chorągiewki i chciałam zanieść 

dziadziusiowi. 

-Oczywiście, że pójdziemy na cmentarz – odpowiedziała babcia – ale tak naprawdę to jutro nie 

obchodzimy żadnego Dnia Zmarłych, tylko Dzień Wszystkich Świętych. 

-A to nie to samo? – zdziwiła się dziewczynka. 

-Ależ nie. Uroczystość Wszystkich Świętych, to dzień tych, którzy są już w niebie i cieszą się oglądaniem 

Pana Boga twarzą w twarz. Dlatego tak naprawdę dzień 1 listopada jest dniem radosnym. 

-A ten drugi dzień – wtrąciła Kasia. 

-W ten drugi dzień, w Dzień Zaduszny modlimy się za wszystkich zmarłych. Za tych, którzy pogubili się 

na drodze do Pana Boga. 

-Babciu jak to jest, że tylko niektórzy ludzie zostają świętymi? – dziwiła się dziewczynka. 

Babcia zastanowiła się przez chwilę po czym odpowiedziała: 

-Widzisz nie do końca jest tak jak mówisz. Święci to nie tylko ci, których czcimy każdego dnia, których 

obrazy mamy w domach i w kościele. Ludzi świętych jest bardzo dużo. Należą do ich grona nie tylko ci, 

którzy zostali wyniesieni na ołtarze, ale też wielu ludzi, których niedawno mijaliśmy nas ulicy. Prości 

zwyczajni ludzie, którzy dzień po dniu służyli Panu Bogu i bliźniemu. 

-I oni nie zrobili nigdy nic złego – zapytała dziewczynka. 

-Niekoniecznie. Każdy popełnia jakieś błędy. Im też na pewno przytrafiały się jakieś potknięcia, ale 

święty to nie ten który nigdy nie upada, ale ten który się zawsze podnosi z upadku. 
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-To ja też mogę zostać świętą? – zdziwiła się Kasia? 

-Oczywiście – uśmiechnęła się babcia. 

-A ty, mamusia i tatuś też? – pytała dalej. 

-Po to właśnie żyjemy Kasiu – odpowiedziała babcia głaszcząc wnuczkę po głowie. 

 

(nag. 25) – katecheza 23 

Na adwentowym wieńcu świeciło się cztery świece. Było bardzo cicho, tak cicho, że słychać było jak 

świeczki zaczęły ze sobą rozmawiać.  

Pierwsza zaczęła wzdychać i powiedziała: Nazywam się „Pokój”! Świecę, ale ludzie nie chcą pokoju, 

ciągle toczą wojny, zabijają – nie chcą mnie! Jej światło było coraz słabsze, aż na końcu zgasło.  

Druga świeczka migotała swoim światłem i mówiła: Nazywam się „Wiara”!, ale czuję, że jestem 

zbyteczna. Ludzie nie chcą słuchać o Bogu. Nie widzę potrzeby, aby świeciła. W pomieszczeniu zawiał 

wiatr i zgasił drugą świecę.  

W końcu trzecia świeczka, smutna powiedziała: nazywam się „Miłość”!. Już nie mam sił aby świecić. 

Ludzie odrzucają mnie na bok, widzą tylko samych siebie a nie drugich potrzebujących, Światło jej 

zamigotało ostatkiem sił i zgasło.  

W tej chwili weszło do pomieszczenia dziecko. Popatrzyło na świeczki i powiedziało; „co się stało, 

przecież macie świecić i rozpłakało się”. 

Nagle rozległ się głos: Nie bój się! Gdy ja świecę możesz odpalić resztę świeczek. Ja nazywam się 

„Nadzieja”. Dziecko zaraz pobiegło po zapałkę i od świecy, która nazywa się nadzieja odpaliło resztę 

świeczek. 

 

(nag. 26) – katecheza 24. 

Archanioł Boży Gabryjel.... 

 

(nag. 27). – katecheza 26. 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi 

 

(nag. 28). -– katecheza 26. 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem 

 

(nag. 29). – katecheza 26. 

Lulajże Jezuniu, moja perełko 

 

(nag. 30). – katecheza 26. 

Pójdźmy wszyscy do stajenki 

 

(nag. 31). – katecheza 26. 

Przybieżeli do Betlejem pasterze 

 

(nag.32). – katecheza 26. 

Jezusa narodzonego... 

 

(nag. 33). – katecheza 27. 

Istnieje pewna stara legenda opowiadająca o czwartym królu, który wyruszył w drogę razem z trzema 

innymi. Ów czwarty król zabrał ze sobą jako prezent dla królewskiego Dzieciątka trzy błyszczące, 

szlachetne kamienie. Był on najmłodszym spośród czterech króli, żadnemu zaś z nich nie płonęła w sercu 

tak głęboka tęsknota, jak właśnie jemu. Podczas drogi czwarty król usłyszał nagle szlochanie dziecka. W 

kurzu zobaczył leżącego chłopczyka: bezbronnego, nagiego i krwawiącego. Tak niezwykłe było to 

dziecko, tak delikatne i bezbronne, że serce młodego króla napełniło się litością. Podniósł je i zawrócił do 

wioski, którą właśnie zostawili za sobą. Tam nikt nie znał dziecka. Poszukał zatem opiekunki i przekazał 

jej jeden ze szlachetnych kamieni, by w ten sposób zabezpieczyć życie dziecka. Udał się następnie w 

dalszą wędrówkę. Gwiazda wskazywała mu drogę. Potem przechodził przez miasto, w którym naprzeciw 
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niego wyszedł orszak pogrzebowy. Umarł ojciec rodziny. Matka i dzieci miały być sprzedane do niewoli. 

Król zdjęty litością przekazał im drugi drogocenny kamień. 

Gdy tak wędrował, nie widział już gwiazdy. Dręczył się wątpliwościami, czy też nie stał się niewierny 

wobec swojego powołania. Jednak wtedy raz jeszcze zajaśniała na niebie gwiazda. Wędrował za nią 

poprzez obcą krainę, w której szalała wojna. 

W pewnej wiosce żołnierze zgromadzili razem wszystkich mężczyzn by ich zabić. Wtedy król wykupił 

ich trzecim szlachetnym kamieniem. Ogołocony ze wszystkiego kroczył przez krainę i pomagał 

napotkanym, ubogim ludziom.  

Pewnego dnia przybył do jakiegoś portu w chwili, gdy pewnego człowieka bezpodstawnie skazano na 10 

lat pracy. Król w zamian zaofiarował samego siebie. Wtedy w jego sercu ponownie wzeszła gwiazda. 

„Wkrótce przeniknęło go wewnętrzne światło i ogarnęła go spokojna pewność, że mimo wszystko jest na 

właściwej drodze”. Wszyscy, którzy otaczali króla  odczuwali to niezwykłe światło. Po odpracowaniu 

długu został wypuszczony na wolność. We śnie znowu zobaczył gwiazdę i usłyszał głos: „Pospiesz się! 

Pospiesz!” Wstał w środku nocy. Wówczas zajaśniała gwiazda i doprowadziła go do bram wielkiego 

miasta. Z tłumem ludzi został zapędzony na wzgórze, na którym stały trzy krzyże. Ponad środkowym 

krzyżem jaśniała gwiazda. „Wtedy spotkało go spojrzenie Człowieka, który wisiał na tym krzyżu. Jego 

ręce, przybite do krzyża gwoździami, były boleśnie wykrzywione. Z tych udręczonych rąk rozchodziły 

się promienie. Jak błysk przemknęła myśl: tutaj jest cel, do którego pielgrzymowałem przez całe życie. 

Ten Człowiek jest Królem ludzi i Zbawieniem świata, na którym oparłem swój ą tęsknotę, którego 

spotkałem we wszystkich utrudzonych i obciążonych”. Król opadł pod krzyżem na kolana. W jego 

otwarte ręce spadły wtenczas trzy krople krwi. Były bardziej lśniące niż szlachetne kamienie.  

 

(nag. 34). – katecheza 27 

Mędrcy świata. 

 

(nag. 35). – katecheza 28 

Gdy Pan Jezus był malutki... 

 

(nag. 36). – katecheza 28. 

Pewnego wieczoru, kiedy mama przygotowywała kolację, dziewięcioletni Maciek wszedł do kuchni 

trzymając w ręce kartkę. Z mina dziwnie oficjalną wręczył kartkę mamie. Ta otarła sobie ręce i 

przeczytała: 

-za pozamiatanie chodnika wkoło domu – 4 zł; 

-za posprzątanie pokoju – 4 zł; 

-za kupienie mleka – 2 zł; 

-za pilnowanie siostrzyczki – 10 zł; 

-za wynoszenie śmieci – 10 zł; 

w sumie: 30 zł 

Mama spojrzała czule na syna, zamyśliła się przez chwilę potem wzięła długopis  i na odwrocie kartki 

napisała: 

-za urodzenie ciebie – 0 zł; 

-za wszystkie nieprzespane noce, kiedy byłeś chory – 0 zł; 

-za wszystkie chwile kiedy ci towarzyszyłam gdy byłeś smutny – 0 zł; 

-za wszystkie śniadania, obiady, kolacje i desery, które ci przygotowywałam – 0 zł 

-za uśmiech, który ci codziennie daję – 0 zł; 

w sumie: 0 zł. 

Po napisaniu tego cennika mama uśmiechając się podała kartkę synowi. Gdy chłopiec skończył czytać, co 

mamusia napisała dwie wielkie łzy pojawiły się w jego oczach. Na stronie, na której znajdował się 

wystawiony przez niego rachunek napisał: „zapłacono”. Potem rzucił się mamie na szyję i mocno ją 

ucałował. 

 

(nag. 37). – katecheza 29. 

Agnieszka od niedawna mieszkała w nowym  domu. Czekała na gości: ciocię Jadzię, wujka Zbyszka i 

kuzyna Filipa.  Mieli przyjechać wieczornym pociągiem, a ponieważ nie wiedzieli dokładnie gdzie 
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mieszka Agnieszka i jej rodzice więc wyszła po nich na stację mama, bo tato nie wrócił jeszcze z 

Warszawy. Zatem Agnieszka musiała przez chwile pozostać sama w mieszkaniu. Nagle na całym osiedlu 

zgasło światło. Agnieszka aż krzyknęła z przerażenia. Wokół ciemności nie widziała nawet swojej ręki! 

Dyskretnie wyjrzała przez okno. Dookoła spowijał się gęsty mrok. 

-Jak oni trafią? – pomyślała głośno dziewczynka. 

Po chwili dostrzegła na ulicy światełko. Światło zbliżało się do ich płotu: jacyś „czarni ludzie” podeszli 

do drzwi domu. Agnieszce serce zaczęło bić mocniej. Co to będzie – pomyślała. Nagle zgrzytnął w 

zamku klucz. Dziewczynka usłyszała głos mamy: 

-Agnieszko! Już jesteśmy! 

Za chwilę mama zapaliła świeczki na dużym świeczniku, który stał w pokoju na szafce. 

-Jak jasno! – krzyknęła radośnie Agnieszka. 

-Trafiliśmy bez trudu bo mieliśmy światło – powiedziała ciocia Jadzia wskazując na latarkę, którą 

trzymał wujek. 

Wujek podniósł Agnieszkę wysoko a po chwili powiedział: 

-Pamiętaj! Zawsze miej przy sobie światło, a najważniejsze jest światło twojej duszy, abyś wiedziała jak 

postępować. 

-A skąd ja mam wziąć „światło w duszy” – spytała zdziwiona Agnieszka. 

-Daje je Pan Jezus – powiedział wujek, a po chwili zapytał. Masz Pismo św.? 

-Oczywiście – odpowiedziała Agnieszka. 

-To przynieś - powiedział wujek, stawiając Agnieszkę na podłodze. 

Kiedy dziewczynka przyniosła biblię wujek zaczął przez chwile wertować w dużej księdze po czym 

wskazując na fragment ewangelii powiedział do Agnieszki: 

-Popatrz. Przeczytaj to. 

Agnieszka wzięła księgę, zbliżyła się do światła świec i zaczęła powoli czytać: 

-„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodzi w ciemności, lecz będzie miał światło 

życia”. 

 

(nag. 38) – katecheza 29. 

Nie boję się - Arka Noego ...  

 

(nag. 39) – katecheza 30(31) 

Po niedzielnej sumie 17 letni Michał wraz z tatą zasiedli przed telewizorem i z wielką namiętnością 

wpatrywali się w szklane pudło. Zawsze było tak, że mama przynosiła najpierw rosół, potem drugie danie 

a na koniec pyszny deser. Tak było i dzisiaj. Na pierwsze danie gospodyni zaserwowała pyszny rosół z 

kurczaka, którego podarowała babcia. Jednak po paru minutach na stole zamiast ziemniaków pojawiło się 

siano. 

Obaj mężczyźni popatrzyli na siebie oszołomieni. Nie wiedzieli co powiedzieć. W końcu małżonek 

zapytał: 

-Jadzia o co chodzi? 

-Mamo to nie wigilia – uśmiechnął się Michał. 

Kobieta spojrzała na męża i syna z wielkim spokojem i powiedziała: 

-Przez tyle lat przyrządzam wam posiłki, zmywam, sprzątam, piorę, troszczę się aby niczego wam nie 

brakowało. Nigdy jednak nie usłyszałam z waszych ust słowa dziękuję, było dobre, smakowało nam. 

Pomyślałam więc, że jesteście roślinożerni, bo tylko zwierzęta nie używają tego słowa. 

Michał i tato nie wiedzieli co powiedzieć. Od tego czasu w domu Michała nigdy nie zapomina się o 

ważnym słowie dziękuję. 

 

(nag. 40) – katecheza 32. 

Kasia od kilku dni przegotowywała się na urodziny Ani. Zapowiadała się świetna zabawa. Mama Ani 

upiekła pyszne ciasto. Przygotowano wiele ciekawych zabaw i konkursów. Nadszedł oczekiwany dzień. 

Kasia obudziła się w świetnym humorze. Myślała, żeby jak najszybciej wrócić ze szkoły, odrobić lekcje i 

biec do Ani. Na czwartą były zaproszone wszystkie koleżanki. W pewnej chwili Kasia zauważyła, że 

mama jest bardzo smutna. 

-Mamusiu co się stało - spytała. 
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-Córeczko, w nocy zachorowała babcia. 

Czy to coś poważnego?! - wystraszyła się Kasia 

-Tak - odpowiedziała mama - Tatuś w nocy sprowadził lekarza i był z babcią do rana, gdyż lekarz nie 

pozwolił zostawić jej samej. Tata wyjechał służbowo, a ja mam popołudniowy dyżur w szpitalu. Po 

lekcjach musiałabyś pójść do babci i zostać tam do wieczora. 

Kasia chciała zawołać, że przecież po lekcjach idzie na urodziny do Ani. Tak czekała na ten dzień. Przez 

pół dnia babcia może zostać sama. Ale nie odezwała się. Była zła na mamę i na chorą babcię. 

-U babci przygotuję ci coś do jedzenia i zapiszę na kartce, jak podawać lekarstwa - powiedziała mama. 

Kasia dopiero po lekcjach powiedziała koleżankom, że nie przyjdzie na urodziny. Próbowały ją 

przekonać, że może babcia czuje się lepiej. Można przecież zadzwonić i spytać. Kasia wiedziała jednak, 

że musi iść do babci, bo mama będzie się gniewać i Pan Jezus też a przecież ona tak bardzo kocha 

rodziców, babcię no i oczywiście Pana Jezusa. 

Zastała babcię leżącą w łóżku. Oddychała ciężko i bardzo nierówno. Spała. Była blada jak pościel, w 

której leżała. Kasi zrobiło się przykro, że gniewała się na babcię za zepsute urodziny. Cichutko usiadła 

przy łóżku. 

Na nocnym stoliku zobaczyła obrazek. Widziała go już w kościele. Na obrazku była postać Jezusa 

Miłosiernego i napis: „Jezu ufam Tobie”. 

Na drugiej stronie była napisana modlitwa: „Koronka do Miłosierdzia Bożego”. Kasia zaczęła się modlić: 

„Ojcze Nasz...” 

Powoli zapominała o wesołej zabawie, na którą nie poszła. Przestała gniewać się na mamę i babcię, 

poczuła ulgę i spokój. Teraz myślała tylko o tym, żeby Pan Jezus wybaczył jej złość i gniew oraz 

najważniejsze - żeby babcia wyzdrowiała. Nie zauważyła, że babcia od dawna już nie śpi, patrzy na nią i 

uśmiecha się. 

-Kasiu, twoja modlitwa pomogła mi. Już czuję się lepiej. Modlitwę: Koronka do Miłosierdzia Bożego 

nauczył św. Faustynę Kowalską sam Pan Jezus, kiedy była jeszcze młodą zakonnicą. Ją to uczynił 

odpowiedzialną za głoszenie wszystkim ludziom Bożego Miłosierdzia. Jak wyzdrowieję opowiem ci 

więcej o św. Faustynie”. 

 

(nag. 41) – katecheza 33/34 

Ania co wieczór wyciąga z szuflady małą skrzynkę. Otwiera ją wyciąga z niej swoje skarby i zaczyna 

przeglądać. W pewnej chwili niepostrzeżenie do pokoju wszedł Tomek, młodszy brat Ani. Dziewczynka 

szybko schowała wszystkie przedmioty do skrzynki i włożyła ją do szuflady. 

-co tam masz? – pyta zaciekawiony Tomek. 

-nic – odpowiedziała speszona siostra. 

-no cóż niech tak pozostanie. W końcu każdy z nas ma swoje tajemnice – odpowiedział chłopiec i poszedł 

do swego pokoju. 

 

(nag. 42). – katecheza 35. 

Zanim urodził się Dominik Kasia, jako najmłodsza w rodzinie cały czas była w centrum uwagi. Tato po 

powrocie z pracy brał ją na kolana, tulił ją do siebie. Ilekroć mama wychodziła z domu brała ją ze sobą. A 

starszy brat Michał bawił się z nią w wolnym czasie. Wszystko się zmieniło, gdy w domu pojawił się 

Dominik. Kiedy tato przywiózł mamę i Dominika ze szpitala rzekł do Kasi i Michała: 

-spójrzcie, macie teraz ślicznego braciszka. 

Dzieci spojrzały do becika. 

-wreszcie będę miał z kim grać w piłkę – ucieszył się Michał. 

Kasi jednak zrobiło się przykro. Pomyślała sobie, że rodzice i brat przestali już ja kochać, że teraz cały 

czas poświecą Dominikowi. 

Pewnego dnia, gdy Kasia wróciła ze szkoły usłyszała, że brat płacze. 

-uspokój się! Przez ciebie rodzice mnie już nie kochają – krzyknęła dziewczynka. 

Te słowa usłyszała mama, która była w sąsiednim pokoju. 

-Kasiu nie krzycz na niego. On jest jaszcze bardzo mały, ale kiedy urośnie będzie taki jak ty. Będzie sam 

chodził, bawił się. A ja z tata kochamy cię tak samo jak kiedyś. Nie jesteś ani najstarsza ani najmłodsza, 

jesteś w środku; w środku naszego serca. Kochamy was wszystkich tak samo. 
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Kasi zrobiło się trochę głupio. Przeprosiła mamę za swoje zachowanie i udała się do swego pokoju. 

Minęło wiele miesięcy. Pewnej niedzieli mama wyprowadziła wózek Dominika do ogrodu. Kasia wzięła 

piłkę i rzucała delikatnie do wózka. Po chwili piłka wylądowała na ziemi. Kasia rzuciła ją znowu do 

wózka a brat wyrzucił ją z powrotem. Do zabawy przyłączył się Michał. Cała trójka zaczęła się bawić. 

Nagle do ogrodu weszła Karolina, koleżanka Kasi.  

-Karolino to moi bracia: Michał i Dominik – powiedziała Kasia. 

Teraz zabawa była jeszcze radośniejsza.  

Po chwili w ogrodzie pojawiła się mama z tatą.  

-Karolina to pozostali członkowie mojej kochanej rodziny; mama i tato – powiedziała Kasia pokazując 

dłonią na rodziców. 

 

 

(nag. 43) – katecheza 36. 

Kasia wiedziała, że tatuś kupił czekoladę. Miała na nią wielki apetyt. Przybiegła więc do taty. 

-Tato! Chcę czekolady! - krzyknęła. 

Tatuś nie zareagował. Kasia myślała, że tatuś nie usłyszał, krzyknęła więc jeszcze raz: 

-Tato, chcę czekolady! Daj mi! 

Tatuś znowu nie zareagował. Kasia była już bardzo zła.  

-Wcale mnie nie słucha - myślała - i odeszła obrażona. Wróciła do swojego pokoju, zastanawiała się, 

dlaczego tatuś jest taki niedobry. Nie chce jej dać czekolady.  

 

(przerwać czytanie) 

 

Kasia pomyślała, że źle zrobiła, krzycząc: ja chcę. Podeszła do tatusia i cichutko poprosiła. 

-Tatusiu, proszę, daj mi czekolady, mam na nią wielką ochotę. 

Proszę, córeczko! Oto czekolada dla tej, która umie poprosić! Cieszę się z tego, bo bardzo cię kocham! 

 

(nag. 44) – katecheza 37. 

Niosę w darze... 

 

(nag. 45) – katecheza 38. 

Chłopcy wracali ze szkoły. Jacek zaczął opowiadać o tym, że jego tato jest lotnikiem. Często lata bardzo 

wysoko, czasami nawet tak wysoko, że nie widać samolotu.  

-a mój tato – wtrącił Zbyszek – jest inżynierem. Buduje duże okręty, większe niż dom. Jego statki 

pływają na daleki morza i oceany. 

-a mój tata jest policjantem, łapie bandytów – powiedział Andrzej. 

Michaś nie odezwał się ani słowem. Jego tata rok temu zginął w wypadku samochodowym. Kiedy 

chłopiec wrócił do domu mama od razu poznała, że z synem jest coś nie tak. Dlatego zapytała: 

-Michaś co ci jest? Czemu jesteś taki smutny? 

Michał rozpłakał się. Przez łzy pełne szlochania opowiedział o tym jak wracali ze szkoły i jak każdy z 

kolegów opowiadał o swoim tacie. W końcu pełen gniewu krzyknął: 

-a ja nie mam taty! 

Mama przytulił Michała do siebie i powiedziała: 

-nie martw się synku. Nie masz taty na ziemi, ale masz najlepszego Ojca w niebie. Pan Bóg jest naszym 

Ojcem. A powiedział nam o tym Pan Jezus, kiedy kazał nam mówić do Pana Boga modlitwę Ojcze nasz. 

-mamo, czy to jest ta modlitwa, której nauczyłaś mnie niedawno? – zapytał chłopiec. 

-tak synku. 

-mamo a dlaczego Pan Bóg jest naszym Ojcem? – pytał dalej Michał, choć teraz już bardzo spokojnie. 

Mama zastanowiła się przez chwilkę po czym powiedziała: 

-widzisz bo Pan Bóg bardzo nas kocha i chce byśmy wszyscy byli Jego dziećmi... 

-a czy On kocha mnie tak bardzo jak tatuś – wtrącił się Michał. 

-oczywiście, a nawet jeszcze bardziej – powiedziała mama. 

-to ja wcale nie jestem sierotą – krzyknął Michał, ucałował mamusię i poszedł odrabiać lekcje do swego 

pokoju. 
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(nag. 46) – katecheza 39. 

Dzwony...  

 

(nag. 47). – katecheza 39. 

Wybuchła wojna. Wojska niemieckie weszły do naszego kraju. Zaczęto palić miasta i wsie polskie. 

Zabierano do niewoli jeńców. Tam głodzono ich, bito, poniżano. Do niewoli dostał się 14-letni Staś. 

Kiedy przystępował do I Komunii Świętej otrzymał różaniec. Od tego czasu nigdy nie rozstawał się z 

nim. Zdarzyło się pewnego dnia, że Stasiowi różaniec wypadł na podłogę. Zauważył to niemiecki 

strażnik. Kazał chłopcu podeptać różaniec. 

-ja miałbym podeptać święty różaniec!? Nigdy tego nie zrobię – odpowiedział Staś. 

Wtedy Niemiec rozgniewał się bardzo. Zaczął chłopca bić, kopać aż upadł na ziemię. Gdy widział, że 

mały bohater nie usłucha go, zabrał różaniec i przez trzy dni nie dał mu nic do jedzenia ani do picia. Po 

trzech dniach Staś znowu znalazł się przed Niemcem. Gdy przyprowadzono go do jego biura zobaczył na 

stole dużo smakołyków: świeżą bułkę, kiełbasę której zapach unosił się w powietrzu i owoce. Obok leżał 

jego różaniec. 

-wybieraj – powiedział Niemiec – różaniec czy jedzenie. 

Staś podszedł do biurka, złapał swój różaniec, ucałował go i schował do kieszeni. Niemiec nie mógł 

uwierzyć. Patrzył na chłopca i nie wiedział co powiedzieć. W końcu kazał chłopcu odejść do swojego 

baraku. 

 

(nag 48). – katecheza 39. 

Świat byłby taki ubogi... 

 

(nag. 49). – katecheza 41. 

Monika w tym roku rozpoczęła naukę w szkole. Nauczycielka posadziła ją obok Agatki. Będą teraz 

koleżankami, bo razem siedzą w ławce, razem też wychodzą na przerwę. Monika jednak widzi, że jej 

nowa koleżanka jest bardzo nieśmiała. Jest ubrana schludnie, ale biednie ponieważ jej tato zarabia bardzo 

mało. Natomiast tato Moniki jest lekarzem i zarabia dobrze więc Monika ma ubranie ładne i drogie.  

Monika jest dobrą dziewczynką. Nie chce zrobić przykrości swej koleżance, dlatego nie patrzy na jej 

ubranie i nie chwali się przed nią, że ma wszystko ładniejsze i droższe. Podczas przerwy Monika 

pokazuje Agatce swoje kolorowe kredki i inne przybory i mówi: 

-możesz zawsze używać moich przyborów. Położę je na środku ławki, a ty rysuj nimi tak jak by były 

twoje. 

Agatka bardzo się ucieszyła i podziękowała koleżance. 

Kiedy Monika wróciła do domu opowiedziała rodzicom o swojej nowej przyjaciółce. W końcu zapytała: 

-czy mogę w niedzielę zaprosić Agatkę do nas? 

Oczywiście rodzice wyrazili zgodę. Mama nawet upiekła specjalnie na tę okazję placek z jabłkami i 

kupiła lody. Monika z wielką niecierpliwością czekała upragnionej niedzieli. 

Przez całe niedzielne popołudnie padał deszcz, więc dziewczynki musiały się bawić w domu. Monika 

pokazała koleżance wszystkie lalki, zabawki i kolorowe książki. Kiedy Agatka bawiła się Marcelką, lalką 

Moniki powiedziała: 

-ta lalka jest bardzo ładna. 

-podoba ci się? – zapytała Monika. 

-tak, jest bardzo ładna – westchnęła Agata – ale najbardziej podobałaby się ona mojej młodszej 

siostrzyczce. 

Monika nie zastanawiając się długo pobiegła do kuchni i zapytała rodziców, czy może podarować 

koleżance kilka lalek i książek, których i tak ma za dużo. Oczywiście rodzice wyrazili zgodę i bardzo się 

ucieszyli, że ich córka ma bardzo dobre serce.  

Jeszcze bardziej cieszyła się Agatka i jej siostra, gdy otrzymały dużo ładnych lalek i kolorowych książek. 

 

(nag. 50) – katecheza 42. 

Kiedy przyszły wakacje pewien młodzieniec o imieniu Dawid opuścił dom rodzinny i postanowił szukać 

chleba szczęścia. Ale chociaż wchodził do wszystkich piekarni i pytał w każdym sklepie nigdzie nie 

słyszano o takim chlebie.  
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Kiedy pewnego razu, smutny i głodny Dawid wędrował przez jakieś miasto podeszła do mała 

dziewczynka i powiedziała: 

-wyglądasz na głodnego! Wprawdzie nie mam za wiele chleba, ale chcę się z tobą podzielić tym co mam. 

Zanim Dawid zdążył coś odpowiedzieć, już trzymał w dłoni kawałek chleba. W tym samym momencie 

zniknął z jego twarzy smutek. 

-chleb szczęścia! – zawołał. Masz chleb szczęścia. Skąd go wzięłaś? 

-to zwykły chleb, który dziś rano upiekła moja mama i dała mi bym nie była głodna. Pomyślałam, że 

jesteś głodny i podzieliłam się nim z tobą – powiedziała dziewczynka. 

-i to wszystko? To nie jest żaden wyjątkowy chleb – zapytał zdziwiony młodzieniec. 

-nie, on jest taki sam jak wszystkie inne chleby – odpowiedziała dziewczynka. A Dawid zrozumiał, że 

tym czym chętnie się dzielimy staje się chlebem szczęścia. 

 

(nag. 51). – katecheza 43. 

-mamo muszę ci coś powiedzieć – powiedział nieśmiałym głosem Wojtek. 

-słucham synku – powiedziała mama nie odrywając wzroku od obierania ziemniaków. 

-wczoraj wróciłem później ze szkoły... 

-o tym już mówiliśmy – przerwała wypowiedź mama Wojtka. Bardzo się o ciebie martwiłam, ale 

rozumiem, że musiałeś zostać w szkole, skoro cię pani poprosiła. Na drugi raz jednak pamiętaj, by dać mi 

znać przez Kasię. Przecież ona, wracając ze szkoły, przechodzi obok naszego domu. 

-ale tak naprawdę to wczoraj nie zatrzymała mnie pani – powiedział Wojtek drżącym głosem i ze 

ściśniętym żołądkiem. 

-synku co ty mówisz? – zdziwiła się mama, która w tym momencie przestała obierać ziemniaki, wytarła 

ręce i siadła przy stole. 

Wojtek z jeszcze bardziej drżącym głosem i łzami w oczach mówił dalej: 

-Krzyskie chciał, żebym z nim wracał. A on mieszka daleko i to długo trwało. Już nigdy tak nie zrobię! 

Nie będę kłamał! 

Mama patrzyła na syna z wielkim smutkiem. Wojtek spuścił głowę i patrzył w podłogę. Zapadła chwila 

ciszy. 

-mamo wybaczysz mi? – zapytał po chwili chłopiec. 

-tak, synku, wybaczę ci ale musisz mi obiecać, że już nigdy tak nie postąpisz. 

-tak mamo, już nigdy tak nie postąpię – obiecał Wojtek całując mamę w policzek. 

Wojtek uradowany dopiero teraz zdjął kurtkę i buty. Wszedł do pokoju, gdzie jego młodsza siostra Joasia 

układała puzzle. 

-Wojtku chciałam ci coś powiedzieć. 

Joasia podeszła do szuflady i wyciągnęła kostki do gry. Wojtek patrzył z niedowierzaniem. 

-moje kostki! – krzyknął – to ty je miałaś! 

-bo ja grałam z Anią i jedna z kostek wpadła pod tapczan. Wtedy nie mogłam jej znaleźć i bałam się ci 

powiedzieć. 

-coś ty powiedziała! Zgubiłaś moją kostkę? – rozzłościł się Wojtek. 

-właśnie się znalazła. Są wszystkie. Przepraszam – powiedziała przestraszona Joasia wyciągając rękę z 

kostkami. 

-zostaw moje puzzle – krzyknął Wojtek. Już nigdy nie wolno ci brać moich rzeczy. Nigdy! Rozumiesz! 

Dziewczynce zrobiło się przykro. Po chwili powiedziała: 

-Wojtku, ale dziś znowu przyjdzie Ania. Obiecałam jej, że dziś znowu zagramy w „Chińczyka”. 

-co mnie to obchodzi! Nie podaruję ci tego! – krzyczał Wojtek który nawet nie zauważył, że od dłuższego 

czasu w drzwiach pokoju stała mama. 

-syku, może jednak jej wybaczysz – usłyszał za sobą głos mamy. 

Wojtek odwrócił się i nagle zrozumiał, że przed chwilą to on prosił o wybaczenie. Zawstydzony schował 

twarz w dłoniach. 

-co mu jest? – zapytała Joasia. 

Wojtek podniósł głowę: 

-dobrze Aśka. Możesz bawić się moimi zabawkami kiedy chcesz. Wiem, że nie chciałaś zgubić tej kostki.  

Następnego dnia ksiądz katecheta zapytał: 
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-kto mi wytłumaczy, co to znaczy: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 

winowajcom”?  

Wojtek wiedział, ale nie zgłosił się, bo jak to wytłumaczyć? Musiałby opowiedzieć, co się wczoraj 

wydarzyło. 

 

(nag. 52) – katecheza 46. 

Zwycięzca śmierci... 

 

(nag. 53) – katecheza 48. 

Wszystkie nasze dzienne sprawy 

 

(nag. 54) – katecheza 49(50) 

Nowy Jork jest ogromnym miastem i najwygodniej jest poruszać się w nim kolejką podziemną. Tysiące 

pociągów przebiega pod ziemią w dzień i w nocy, przewożąc codziennie setki tysięcy osób. Dla dobrego 

funkcjonowania kolejka podziemna potrzebuje energii elektrycznej. Gdyby tej energii nagle zabrakło 

zatrzymałoby się wszystko: koleje, komputery, które nimi kierują, światła oświetlające stacje i tunele. Otóż 

kiedyś właśnie się tak zdarzyło. Zgasły wszystkie światła. Ludzie zaczęli krzyczeć. Pociąg nr 318 miał 

porządną awarię. Zbyt gwałtowne hamowanie spowodowało iskry i lokomotywa zaczęła dymić. Gryzący 

dym wypełnił tunel. 

-Wszyscy niech natychmiast opuszczą pociąg! – zawołał motorniczy, rozbijając młotkiem szyby okien. 

Pasażerowie wychodzili z pociągu potykając się. Krzyki nasilały się. Ciemność była zupełna. Pierwsi skakali 

w ciemność, szukając rękoma ścian, ale potykali się o szyny i upadali na ziemię. Następni spadali na nich. 

Zaczynało brakować powietrza. Ktoś zrozpaczony upadł, szepcąc: 

-To już koniec... Nie wyjdziemy stąd! 

Ale właśnie w tym momencie pewien pan zaczął czegoś szukać w swej skórzanej teczce. Przypomniał sobie 

nagle o czymś, co zawsze nosił ze sobą: o malutkiej latarce na baterie. Znalazł ją pośród papierów. Nacisnął na 

przycisk i lampka zapaliła się. To był cud. Gdy ukazał się ten punkt świetlny, tłum, który krzyczał i szalał, zamilkł. 

-Bogu dzięki! - powiedział ktoś. 

-Chodźcie za mną! Krzyknął mężczyzna. 

Ludzie, trzymając się za ręce, podążyli za nim szeregiem. Wkrótce wszyscy dotarli do bezpiecznego miejsca. 

 

(nag. 55) – katecheza 49(50) 

Jesteś radością mojego życia... 

 

(nag. 56) – katecheza 54. 

Jutro Małgosia będzie pierwszy raz sypała kwiatki Panu Jezusowi na procesji. Mamusia uszyła jej 

śliczną, białą sukienkę i kupiła ładny koszyk do kwiatków. A Małgosia nazbierała na łące dużo 

pięknych kwiatków: białe, czerwone, żółte, różowe, niebieskie, liliowe bo jutro jest najpiękniejsze 

święto — Boże Ciało. 

Jest rano. Małgosia śpi w swoim łóżeczku. Do pokoju wpadł już pierwszy promyk słońca przez 

okno i pogłaskał dziewczynkę po nosku i buzi.  

Małgosia wie, że pójdzie dziś sypać kwiatki Panu Jezusowi dlatego prędko wyskakuje z łóżka na obie 

nóżki, myje się szybko a potem sama się ubiera.  

Po śniadaniu mamusia daje córce koszyk pełen kolorowych kwiatków i mówi:  

-Pójdziesz sama do kościoła, bo ja muszę jeszcze coś załatwić. Pójdę później. Idź uważnie i nie roz-

syp kwiatków. 

Małgosia wzięła uważnie koszyk, tak jak mamusia kazała. Kiedy weszła do kościoła przeżegnała się 

pobożnie wodą święconą. Potem postawiła koszyk i klęknęła, żeby przywitać Pana Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie. Złożyła małe rączki i cicho wyszeptała: 

-Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament...  

Małgosia wie, że żywy Pan Jezus, ukryty w takim maleńkim opłatku mieszka w takim domku, który 

nazywa się tabernakulum 

Potem przyszła siostra Gabriela, która ustawiła równo dziewczynki, a ksiądz wikary ustawił 

chłopców. Ruszyła procesja do czterech ołtarzy ustawionych wkoło kościoła.  
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Pan Jezus w monstrancji patrzy na wszystkie dzieci i cieszy się, że dziewczynki sypią kwiatki, chłopcy 

dzwonią a dorośli śpiewają pieśni eucharystyczne. 

 

(nag. 57) – katecheza 45(46-47). 

-Tadek! Ty złodzieju! Zabrałeś mi kredkę! – krzyknęła Zosia. 

-Ja ci nic nie zabrałem! O popatrz, leży pod ławką! – powiedział spokojnie chłopiec. 

W tym momencie zadzwonił dzwonek. Zosia wybiegła z klasy, nie przepraszając Tadka. Na drugi dzień 

w szkole okazało się, że Zosia jest chora i została w domu, Tadek postanowił ją odwiedzić. 

Cześć, Zosiu! Przyniosłem Ci zeszyty. Jak się czujesz? – zapytał z troską Tadzio. 

-Boli mnie głowa i mam gorączkę! – powiedziała zmieszana Zosia pamiętając o wczorajszym zajściu. Po 

krótkiej chwili powiedziała: 

-Tadku, przecież ja cię wczoraj bardzo obraziłam. Nazwałam cię złodziejem, krzyczałam ze złości na 

Ciebie, a ty przyszedłeś mnie odwiedzić? 

Tadek słuchał i nie odzywał się. Pamiętał, jak było mu przykro. Naraz usłyszał, jak Zosia mówi. 

-Tadku, ja wczoraj okazałam się twoim nieprzyjacielem, prawdziwym wrogiem. Przepraszam Cię, chcę 

być taka jak Ty! 


