
 Moi Drodzy! 

Dziś kolejny dzień naszych rekolekcji wielkopostnych. Mam nadzieję, że udało się Wam zaśpiewać 

piosenkę „Jezusowa klasa”. 

 Po zapoznaniu się już z Wychowawcą, z koleżankami, kolegami i regulaminem czas na to, abyśmy 

poznali nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zanim jednak o nauczycielach, to jeszcze wcześniej 

kilka zdań o przedmiotach. 

Jakich przedmiotów uczycie się w szkole? 

• Język polski 

• Matematyka 

• Fizyka 

• Geografia 

• Chemia 

• Historia 

• Biologia 

• WF 

• Plastyka 

• Muzyka 

• Religia 

• Informatyka 

• Język obcy np. angielski 

 

 Również i w klasie Jezusa będziemy poznawać identyczne przedmioty oraz nauczycieli. Będziemy 

zastanawiać się, odkrywać, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: „DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ 

danego przedmiotu?”. Po co mamy uczęszczać na lekcje, skoro np. ktoś lubi grać w piłkę i chce być 

sportowcem, zatem po co mu matematyka? Ktoś lubi śpiewać, więc po co mu wf? Ktoś interesuje się 

przyrodą, zatem w jakim celu ma poznawać obce np. angielskie słowa? Być może ktoś pięknie maluje, po 

co zatem ma uczyć się historii? 

 Takie myślenie może czasami pojawić się w naszych głowach. Musimy jednak pamiętać, że w 

szkole – zwłaszcza w szkole podstawowej - jak sama nazwa wskazuje, uczymy się PODSTAW, pewnego 

minimum. Pięknie by było, gdybyśmy odkryli, że poszczególne przedmioty się ze sobą zazębiają, 

uzupełniają, że jeden przedmiot „wypływa” z innego. 

 Ważny jest też sposób i metoda przekazywania informacji, wiedzy, a co więcej: umiejętność 

przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę. Dlatego naszymi nauczycielami będą bardzo mądrzy 

nauczyciele. To święci i błogosławieni. Oni potrafili połączyć wiedzę z praktyką i wyszło im to doskonale, 

celująco, wręcz wzorowo. W życiu wiele razy musimy przełożyć teorię na praktykę, czyli na czyny. Np. 

uczymy się liter, abyśmy umieli przeczytać tekst i coś napisać; uczymy się dodawać, abyśmy np. w sklepie 

mogli obliczyć wydatki; znamy zasady gry na instrumencie, więc musimy ćwiczyć, aby zagrać piękną 

melodię itp. Znamy zasady Pana Jezusa – powinniśmy wg nich żyć. Tak właśnie żyli święci. 



Myślę, że każdy z nas zna różnych świętych, do których uciekamy się przy wielu okazjach. Kiedy 

np. udajemy się w podróż, modlimy się o to, byśmy bezpiecznie dotarli do celu i przyzywamy 

wstawiennictwa świętego. Z pewnością wiecie, że chodzi o św. Krzysztofa. 

A jakich świętych jeszcze znacie i „od jakich oni są spraw”, tzn. kiedy wzywamy w sposób 

szczególny ich wstawiennictwa? 

Agata – patronka nianiek, artystów, wzywana przez matki karmiące, 

Ambroży - patron pszczelarzy, 

Błażej – patron ludzi cierpiących na ból gardła, 

Cecylia - patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych, 

śpiewaków, niewidomych, 

Damian - patron aptekarzy, chirurgów i mędrców, stomatologów, 

Dionizy - patron strzelców, przywoływany w różnych okolicznościach, m.in. przy bólu głowy, 

opętaniu i kłótniach, 

Dominik Savio – patron dzieci, młodzieży, ministrantów, 

Dorota  - patronka górników, panien młodych i par młodych oraz młodych małżeństw, narzeczonych, 

kwiaciarzy, ogrodników, botaników, położnych, sprzedawców kwiatów, 

Florian - patron Krakowa, strażaków, hutników, garncarzy, wytwórców mydła, kupców bławatnych, 

piwowarów, kominiarzy, chroni od klęsk: ognia, wojny, powodzi, nieurodzaju i burzy klęsk pożaru, 

powodzi i sztormów, 

Franciszek Salezy - patron pisarzy, literatów, dziennikarzy i prasy katolickiej, 

Franciszek z Asyżu - patron zakonów albertynów, franciszkanów, kapucynów, patron Włoch, 

Asyżu, , aktorów, ekologów, pracowników ochrony środowiska, niewidomych, pokoju, robotników, 

tapicerów, ubogich, więźniów, 

Hieronim  - patron sierot, opuszczonej młodzieży, biblistów, egzegetów, księgarzy, teologów, 

Józef -  patron Kościoła, sprawiedliwości społecznej, dobrej śmierci, robotników, cieśli, drwali, 

rzemieślników, małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot, uciekinierów, 

Juda Tadeusz – patron i orędownik w sprawach beznadziejnych, 

Kinga - patronka diecezji tarnowskiej, górników wydobywających sól, kopalni soli, 

Łukasz Ewangelista - patron lekarzy chirurgów, introligatorów, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, 

rzeźników, złotników, 

Mateusz Apostoł - patron księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych, 

straży granicznej, 

Mikołaj - patron Miry, bednarzy, wytwórców guzików, cukierników, gorzelników, dzieci, flisaków, 

jeńców, kupców, sprzedawców zboża i nasion, marynarzy, uczonych, młynarzy, piekarzy, 

pielgrzymów, 

Roch - patron chorych, stolarzy, brukarzy, handlarzy dzieł sztuki, krawców, 



Stanisław Kostka – patron studentów, młodzieży, dzieci, 

Walenty - patron epileptyków, zakochanych, pszczelarzy. 

Wspomnieliśmy św. Ambrożego – jest on patronem pszczelarzy. Chciałbym zatem, abyście również i Wy 

byli pracowici jak pszczoły, tak gorliwi, i wytrwali w pracy jak taka mała pszczółka, a nauka była dla Was 

słodka jak miód. Musicie wiedzieć i zapamiętać, że w nauce ważna jest motywacja, mobilizacja, chęci i 

zapał. Nie uczymy się przecież tylko dla ocen! Powinniśmy jak pszczoły troszczyć się o swoją klasę, 

podobnie jak pszczoły powinniśmy umieć ze sobą współpracować. Solidnie i niestrudzenie powinniśmy 

wykonywać swoje obowiązki (np. zadania, dyżury w klasie) i być w tym sumienni. Jak pszczoły 

powinniśmy umieć dobrze zorganizować swój czas pracy, nauki i wypoczynku. 

Jeszcze jedno: bez motywacji, zapału, mobilizacji, chęci, co więcej bez wyrzeczenia i ofiary, nie 

mielibyśmy w życiu żadnych osiągnięć, medali, dyplomów. Wiecie doskonale sami, ile wyrzeczeń trzeba, 

żeby być dobrym sportowcem. 

Wszyscy znamy naszych wielkich skoczków jak: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Adam Małysz, i wielu 

innych. Znamy piłkarzy jak chociażby Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego. Każdy 

z nich musiał często się czegoś wyrzec np. zamiast iść do kina – szedł na ciężki, męczący trening. Może 

czasami mu się nie chciało, ale wiedział, że gdy się nie zmobilizuje, to nie będzie miał dobrych wyników, 

nie będzie nagrody. 

To dotyczy nie tylko sportowców, ale każdego z nas, każdej dziedziny. Chcąc coś osiągnąć, musimy dać 

coś z siebie. Znacie chyba przysłowie: „Bez pracy nie ma kołaczy!” 

Pamiętam, że w mojej szkole widniał piękny napis: 

„Uczymy się nie tylko dla szkoły, lecz dla życia.” 

I to jest prawda. 

My podczas rekolekcji poznamy tylko kilku świętych i błogosławionych nauczycieli, ale to nie 

oznacza, że tylko od nich możemy się czegoś uczyć, bo tak naprawdę od każdego świętego możemy się 

czegoś dowiedzieć. Chciałbym, abyście mieli też swojego ulubionego świętego, którego lepiej poznacie, 

który Was poprowadzi przez te lata zdobywania mądrości. 

Drogie dzieci, widzicie, ile rzeczy musimy poznać, zanim zaczniemy uczyć się poszczególnych 

przedmiotów. To wszystko jest nam potrzebne, żebyśmy docenili trud wszystkich osób, które troszczą się 

o naszą wiedzę i rozwijanie umiejętności. 

Dziś chciałbym, abyście w domu zastanowili się nad swoimi talentami. Może ktoś lubi malować, grać na 

instrumencie, ma dobrą kondycję fizyczną, lubi uczyć się języków obcych, może ktoś fascynuje się 

przyrodą, ktoś troszczy się bardzo o zwierzęta. Za te talenty Panu Bogu podziękujmy. Są pewne Wasze 

talenty i zdolności jeszcze z pewnością nieodkryte. Talenty, które może dopiero odkryjemy za rok, za 2 

albo 5 lat. Już dziś należy wzbudzić w sobie zapał, że będę uczył się pilnie, bo tylko w ten sposób mogę 

odkryć, pomnożyć dary, z którymi potem mogę się dzielić z innymi. 

NIE ZMARNUJMY ZATEM CZASU, TALENTÓW – I WEŹMY SIĘ SOLIDNIE DO PRACY!!! 

Pamiętacie, że nauka w klasie Jezusowej trwa nie tylko od poniedziałku do piątku, ale cały tydzień, cały 

miesiąc, rok, przez całe życie. 

Dziś pragnę Wam zadać kolejne zadanie: wypisz na kartce, jakie odkryłeś do tej pory talenty, podziękuj 

za nie i przez wstawiennictwo swojego ulubionego świętego patrona, poproś Pana Boga, abyś był pilny i 

pomnażał je. 

Wiemy doskonale, że zanim zaczniemy zdobywać wiedzę, musimy zapoznać się z klasą, poznać otoczenie, 

poczuć atmosferę. Musimy na początku dowiedzieć się, jakie uroczystości czekają nas w ciągu roku, jakie 

święta szkolne będziemy przeżywać wspólnie z klasą, wspólnie ze społecznością szkolną. 



Moi Drodzy, jakie znacie uroczystości szkolne? 

Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 

Dzień Edukacji Narodowej 

Święto Niepodległości 

Dzień Konstytucji 3 Maja 

Dzień Babci, Dziadka 

Jubileusz szkoły 

Dzień Patrona Szkoły 

 

Tych uroczystości jest bardzo wiele. Z tych okazji często przygotowujemy w szkole apele, akademie, 

różne przedstawienia. 

Również i nasza klasa Jezusowa oprócz tych wymienionych uroczystości ma dodatkowo swoje wielkie 

święta. Czy domyślacie się, jakie święta mogą być w Jezusowej klasie? 

 

Tych świąt w ciągu roku mamy bardzo dużo. My nie musimy przygotowywać z tej okazji apelu, akademii, 

pokazu, ale ważne, abyśmy w tym dniu w sposób szczególny pamiętali o Panu Bogu. Musimy jednak 

przygotować swoje serce, aby było czyste, otwarte na Pana Boga. Są też dni, kiedy obowiązkowo musimy 

być podczas naszych świąt w kościele (chyba, że jesteśmy chorzy i leżymy w łóżku, żeby powrócić 

szybciej do zdrowia). Do tych świąt należą: 

 

• Wszystkie niedziele 

• Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia 

• Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) – 6 stycznia 

• Wielkanoc 

• Wniebowstąpienie Pana Jezusa (40 dni po zmartwychwstaniu – czwartek, ale w Polsce 

zostało przeniesione na VII Niedzielę Wielkanocy). 

• Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) - 60 dni po Wielkanocy 

• Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia 

• Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 

• Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 

Drodzy Uczniowie, musimy pamiętać o świętach, uroczystościach szkolnych, ale również o 

uroczystościach kościelnych. Warto zapamiętać te uroczystości, podczas których zawsze należy być w 

kościele. Nie ma ich wiele, ale są to bardzo ważne wydarzenia związane z naszą wiarą. 

 

Dziś do klasy Jezusowej zapraszamy świętego Jana Pawła II. Myślę, że o naszym nauczycielu sporo 

słyszeliśmy, bardzo dużo już o nim wiemy. W tym roku, a dokładnie 18 V będziemy przeżywać 100 

rocznicę urodzin Karola Wojtyły. 

Pamiętamy, że posługiwał się on zawsze pięknym, kwiecistym językiem polskim jako dziecko, potem 

młodzieniec, aż do starości. Występował często jako aktor w teatrze. Rozpoczął studia – studiował 

polonistykę w Krakowie. Kochał czytać książki. Kochał język polski. Dlatego dziś „pochylmy się”  nad 

lekcją języka polskiego. 

Zastanówcie się dlaczego warto uczyć się języka polskiego? 



Może dlatego, żeby: 

- poznać litery, by móc pisać, czytać, 

- poznać gramatykę, aby poprawnie się wysławiać, 

- umieć pisać np. listy (do rodziny, znajomych); podania (do urzędu, o pracę); ogłoszenia, 

zaproszenia itp. 

- umieć opowiadać swoje wspomnienia z wyjazdów, z wycieczek, 

- stosować wyrazy bliskoznaczne podczas wielu wypowiedzi, 

- budować spójne, logiczne zdania, 

- umieć czytać książki ze zrozumieniem (lektury), aby wzbogacić swoje słownictwo, poznawać nowe 

wyrazy i ich znaczenie, rozwijać wyobraźnię i kształtować swoje uczucia – zrozumieć czyjeś uczucia, 

emocje, 

- zrozumieć zasady polskiej ortografii, 

- ćwiczyć pamięć np. poprzez naukę wierszy, 

- umieć opisać swoje uczucia, przeżycia. 

 

Widzimy, że powodów do nauki języka polskiego – ojczystego jest bardzo wiele. 

Także i w Jezusowej klasie uczeń powinien mieć motywację, aby od samego początku  kształtować swój 

język: umieć wypowiadać piękne słowa, znać zasady pięknej „polszczyzny”. Często Jan Paweł II jest 

stawiany jako wzór kogoś, kto dzięki ciężkiej pracy, mobilizacji opanował w stopniu celującym język 

polski. Taką też miał ocenę na świadectwie szkolnym. 

 

Sami wiecie, że ciężko byłoby uczyć się różnych innych przedmiotów, gdy nie znamy liter, nie umiemy 

czytać, gdy nie potrafimy ze zrozumieniem czytać, analizować tekst, który mamy przed sobą. Trudno 

byłoby tworzyć pisma, nie znając zasad interpunkcji, ortografii (komputer nie zastąpi naszej wiedzy). 

Dobrze słucha się wypowiedzi, jeśli jest logiczna, jasna w zrozumieniu, barwna. 

Pan Jezus też posługiwał się swoim językiem ojczystym w ten sposób, że wszyscy Go dobrze rozumieli, 

słuchali, choć nie wszyscy jednak przyjmowali to, co do nich mówił. Posługiwał się często obrazami, 

opowieściami wziętymi z życia, aby jego wypowiedź była ciekawa i zrozumiała. Jego wypowiedzi były 

spójne i krótkie, aby lepiej można było je zapamiętać. 

Takie opowiadanie zaczerpnięte z życia np. rolniczego, pasterskiego, które wykorzystywał Pan Jezus do 

przedstawienia bardzo ważnej prawdy wiary nazywamy przypowieścią. 

Pan Jezus umiał wczuć się w sytuację swojego słuchacza, rozumiał go. Wiemy, że Pan Jezus dużo czytał. 

Znał Stary Testament. Co więcej, uczył się go na pamięć (bo jako prawdziwy człowiek musiał stopniowo 

poznawać swój język). Umiał logicznie powiązać treści ze Starego Testamentu ze swoją Osobą. 

 

Wczoraj dowiedzieliśmy się, jak wyglądało dzieciństwo Pana Jezusa do 12 roku życia. Niestety, 

Ewangeliści nie opisują tego, co działo się z Panem Jezusem przez kolejne 18 lat. Wiemy tylko, że mając 

około 30 lat, Pan Jezus rozpoczął publiczną działalność. Zaczął od pobytu na pustyni, gdzie przebywał 40 

dni, gdzie był kuszony, ale każdą pokusę ze strony Złego pokonał Słowem Bożym. Następnie przyjął 

chrzest z rąk Jana Chrzciciela nad rzeką Jordan (Jan Chrzciciel był krewnym Pana Jezusa – kuzynem). 

Jan wzywał do pokuty, nawrócenia i wyznawania grzechów i chrzcił na znak wewnętrznego oczyszczania. 

To Jan wyznał wiarę, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem i Synem Bożym (Jan oddał za wiarę swoje 

życie, został ścięty z rozkazu króla Heroda). 

Podczas chrztu na Jezusa zstąpił Duch Święty. Mam nadzieję, że wiecie, że Duch Święty to trzecia Osoba 

Boska. I zstąpił na Jezusa w postaci: gołębicy. 

W Piśmie Świętym spotkamy jeszcze inne symbole Ducha Świętego: wiatr, ogień, woda. 

 

Po chrzcie Pan Jezus zaczął nauczać i gromadził wokół siebie uczniów. Pośród nich wybrał 12 Apostołów. 

Podobnie jak Jan Chrzciciel, tak samo Pan Jezus wzywał do przemiany swojego życia, do głębokiej wiary 

w Boga poprzez modlitwę i dobre czyny. 

Ewangeliści ukazują nam fakt, że Pan Jezus nauczał bardzo ciekawie, inaczej niż Jemu współcześni 

nauczyciele. On nie zmuszał nikogo do nauki, mówił: „Jeśli chcesz”. Pan Jezus był bardzo wrażliwy na 

krzywdę człowieka. Dlatego pomagał, dokonując wielkich cudów. 

 



Ciekawe czy pamiętacie cuda, które są opisane w Ewangeliach? 

Uzdrowił np. niewidomych, głuchych, chromych, sparaliżowanych, trędowatych, cierpiących na 

różne choroby. 

Wskrzeszał umarłych np. swojego przyjaciela Łazarza, córki przełożonego synagogi. 

Wypędzał złe duchy. 

Zamienił w Kanie Galilejskiej wodę w wino. 

Cudownie rozmnożył chleb i ryby. 

Chodził po wodzie. 

Uciszył burzę, wiatr. 

Znał myśli ludzi. 

Odpuszczał grzechy. 

Zmartwychwstał. 

 

Musicie wiedzieć, że nasz Wychowawca uzdrawiał ciało, ale przede wszystkim chodziło Mu o duszę. 

Należy jednak pamiętać, że do uzdrowień potrzebna była wiara! Wiele razy Pan Jezus podkreślał: „Idź, 

twoja wiara cię uzdrowiła, ocaliła…”; „Niech ci się stanie, jak uwierzyłeś…”, „Wierz tylko”. W naszym 

życiu też bardzo potrzebna jest mocna wiara i zaufanie Bogu. 

 

Znamy dalsze losy Pana Jezusa. Za dobre czyny, za prawdę, został pojmany i skazany na śmierć. Wyrok 

wykonano, ale nasz Wychowawca potwierdził, że jest PRAWDZIWYM BOGIEM, bo po trzech dniach 

zmartwychwstał. 

 

Drodzy Uczniowie, zapamiętajcie, że Pan Jezus, przyszedł na ziemię dla nas, żył dla nas i umarł za 

nas i dla nas. 

 

Zadanie:   

Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II pomódlcie się za swoich nauczycieli języka polskiego. 

Podziękujcie za ich  trud, który wkładają, abyście odkryli bogactwo swojego ojczystego języka oraz 

pomódlcie się za swoich przyjaciół, bo wspaniale jest mieć w życiu prawdziwego przyjaciela, na którego 

zawsze można liczyć. 

 

 


