
Szczęść Boże, drodzy Uczniowie Jezusowej klasy! 

 Wiemy, że na każdej lekcji ważne są powtórki, sprawdziany, kartkówki, przypomnienie sobie 

pewnych wiadomości, przyswojenie konkretnych treści. Jest nawet takie piękne łacińskie przysłowie: 

„Repetitio est mater studiorum”, co tłumaczymy w następujący sposób: „Powtarzanie jest matką 

wiedzy / nauki”,  czyli po prostu „Trening czyni mistrza” :) 

Chciałbym, abyście również i Wy, moi Drodzy często wracali do zdań zapisanych w wyjątkowym 

PODRĘCZNIKU. Dla uczniów Jezusa jest nim BIBLIA. Warto mieć takie ulubione biblijne zdania, 

które pomagają nam w życiu w różnych trudnościach. 

Zatem już na początku rekolekcji zadanie: Wypiszcie na kartce lub w zeszycie kilka zdań z Pisma 

Świętego, które warto często powtarzać zwłaszcza wtedy, gdy przychodzą trudności, zniechęcenie, 

złość, niezadowolenie, pokusy, lenistwo itp. Mogą to być takie krótkie „strzałki” puszczane do Nieba, 

do Pana Boga, aby Go prosić w ten sposób o pomoc. Takie krótkie myśli, wezwania to też modlitwa, 

którą nazywamy „aktami strzelistymi” np. 

 

„Panie spraw, abym przejrzał.” 

„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.” 

„Panie, zmiłuj się nade mną.” 

„Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.” 

„Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” 

„Jezu, ufam Tobie.” 

„O Jezu spraw, bym był pokorny.” 

„Dla Ciebie chcę żyć.” 

„Panie, pomóż mi” 

„Panie ratuj duszę moją.” 

Pan Jezus - nasz Wychowawca - mówił 2000 lat temu, że Apostołowie, Jego uczniowie mają: „Być 

solą ziemi”. 

Nasi nauczyciele, czyli święci i błogosławieni z Jezusowej klasy byli i są nadal solą ziemi. 

Pamiętajcie, że i my powinniśmy być taką solą. Do tego wzywa nas dzisiaj nasz Wychowawca. 

Jak zapewne wszyscy wiemy, sól spełnia swoją rolę, jeśli jest słona. Jeśli będzie zwietrzała, to jak 

mówi Ewangelia: „Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na 

wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.” 

Podobnie jest z nami. Jeśli uczeń nie będzie się uczył, to nie wypełnia swojego zadania, swojej pracy. 

Jeśli nie odkryjemy swoich talentów, swoich zadań, powinności, nie będzie w nas motywacji, nie 

będziemy przestrzegać zasad, regulaminu, to będziemy jak zwietrzała sól. Dlatego dziś poznamy 

kolejnych świętych nauczycieli, którzy będą starali się nas zachęcić do pracy, którzy będą chcieli nas 

zmotywować do jeszcze większego wysiłku. 

 

Dzisiaj kolejna lekcja, którą poprowadzi wielki święty – święty Anatol. Raczej nie znacie tego 

nauczyciela. Żył on w III wieku czyli 1800 lat temu. Jest on mało popularnym świętym. Napisał kilka 

mądrych traktatów m.in. z matematyki. Dlatego właśnie jest patronem matematyków. Był on również 

biskupem, doktorem Kościoła i wielkim świętym. 

Nasz Nauczyciel pragnie nas dziś przenieść w świat liczb, brył, obliczeń, ułamków, procentów. 



Podobnie jak wczoraj także i dzisiaj zastanówmy się, dlaczego warto uczyć się różnych przedmiotów, 

np. matematyki? 

 

ZNAJĄC MATEMATYKĘ: 

 

• Potrafimy szybko wykonać obliczenia potrzebne w codziennym życiu. 

• Ćwiczymy pamięć i myślenie logiczne. 

• Rozwijamy wyobraźnię. 

• Prościej jest nauczyć się fizyki, chemii czy informatyki. 

• Matematyka jest potrzebna w większości zawodów. 

• Umiemy odczytać CYFRY RZYMSKIE: odczytać na zabytku datę jego powstania, gdy 

będzie zapisana cyframi rzymskimi; odczytać daty na starych nagrobkach. 

• Potrafimy obliczyć pola powierzchni; policzyć, ile nam potrzeba farby do pomalowania 

ścian w pokoju, kuchni, płotu, ogrodzenia, siatki; lakieru do pomalowania podłogi; ile trzeba 

kupić materiału na uszycie zasłon na okna w pokoju, narzuty na łóżko; ile kupić materiału 

kamiennego na ułożenie kostki na podwórku. 

• Znając tabliczkę mnożenia, potrafimy obliczyć np: koszt zakupów w sklepie (np. 

kupujemy 5 serków, a każdy kosztuje 1,5 zł; wiemy więc, ile zapłacić). 

• Umiemy wprowadzić znak mniejszości i większości (kupno ubrań w sklepie: czy moja 

poprzednia koszulka była mniejsza czy większa od tej, którą teraz mierzę; zestawienie 

rozmiarów, porównanie powierzchni pokojów, wielkości mebli w mieszkaniu). 

• Potrafimy wyznaczyć poprawnie prędkość, drogę, czas; obliczyć, kiedy dojedziemy do 

celu, jeśli poruszamy się z prędkością np. 70 km/ h; jak szybko jechaliśmy, skoro odległość a – 

b przebyliśmy w ciągu 2 godzin. 

• Poznajemy wzory, które pomagają obliczyć różne wielkości. 

 

Widzimy więc jasno, że jest wiele powodów, abyśmy uczyli się matematyki. 

 

Istnieje także wiele różnych powiedzeń, które dotyczą tego przedmiotu: 

 

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. 

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki. 

Matematyka jest to królowa wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość 

jej strojem. 

 

Drodzy Uczniowie, być może zaskoczę Was stwierdzeniem, że w Piśmie Świętym też występuje 

matematyka. Czytając Biblię, możemy natrafić na wiele liczb. Już na początku – w Księdze Rodzaju 

- mowa jest o stworzeniu świata w ciągu 6 dni, a dalej informacja, że 7 dnia Pan Bóg odpoczął. 

Inne liczby: 

40 dni i 40 nocy padał deszcz - trwał potop. 

40 lat Mojżesz wędrował do Ziemi Obiecanej. 

40 dni Pan Jezus był na pustyni. 

Pan Jezus zmartwychwstał 3 dnia. 

40 dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do Nieba. 

50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa zstąpił na Apostołów w wieczerniku Duch Święty. 



 

Liczby w Piśmie Świętym mają też wymowę symboliczną. Pan Jezus wybiera 12 Apostołów w 

nawiązaniu do 12 pokoleń Izraela w Starym Testamencie. 

Moi Drodzy, Pan Jezus posługiwał się też matematyką, choć czasami inną niż my tutaj na ziemi. 

Mając 5 chlebów i 2 ryby, potrafił nakarmić 5 tysięcy osób (nawet więcej, bo samych mężczyzn było 

5 tys., nie licząc kobiet i dzieci). Co więcej, zebrano jeszcze 12 koszów ułomków.  Świadczy to o 

fakcie, że Pan Jezus był nie tylko człowiekiem, ale również prawdziwym Bogiem, bo czynił cuda. 

 

Świat liczb jest bardzo bogaty. Prawie na każdym kroku posługujemy się nimi. Podobnie jak na 

każdym kroku posługujemy się literami, aby coś przeczytać, ale o tym była mowa wczoraj. 

Także na katechezie mamy bogaty świat liczb. Mówiłem wam o Katechizmie Kościoła Katolickiego, 

ale na lekcji religii poznajemy Mały Katechizm, taki mały skrót. Uczymy się o prawdach wiary, 

sakramentach, warunkach dobrej spowiedzi, cnotach boskich, darach Ducha Świętego itd. 

Pamiętacie, ile jest np.? 

 

PRZYKAZAŃ MIŁOŚCI?  - odp. 2 

WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI? - odp. 5 

PRAWD WIARY?  - odp. 6 

GRZECHÓW GŁÓWNYCH? - odp. 7 

CNÓT BOSKICH? - odp. 3 

PRZYKAZAŃ BOŻYCH?  - odp. 10 

PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH? - odp. 5 

SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH? – odp. 7 

 

Może to wydawać się Wam nieprawdopodobne, ale nawet w muzyce pojawiają się liczby, np. takty 

3/4 czy 4/4. Utwory muzyczne to nic innego jak zapis liczb za pomocą nut. Warto zmobilizować się 

drodzy Uczniowie, abyśmy jak najlepiej poznali „tajniki” matematyczne, abyśmy ćwiczyli swoją 

pamięć poprzez działania matematyczne. Nie liczmy tylko za pomocą kalkulatora czy komputera. 

Warto rożne obliczenia wykonywać w pamięci. 

 

 Moi Drodzy, kiedy połączymy słowa z zapisem matematycznym za pomocą nut, wówczas 

pojawi się, powstaje piosenka. Każdy z nas zna wiele piosenek m.in. „Jezusową klasę” (zaśpiewajcie; 

nagranie było udostępnione w I dniu, jest tam link). 

 

Zatem pochylmy się nad kolejną lekcją, tym razem nad lekcją muzyki. Naszym nauczycielem 

będzie na tej lekcji święta niewiasta. Jest ona bardziej znana niż poprzedni nauczyciel – św. Anatol. 

Może już domyślacie się lub wiecie, że patronem muzyki i śpiewu kościelnego jest św. Cecylia. 

To patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. 

Żyła w III wieku podobnie jak św. Anatol. 

Św. Cecylia była dobrze urodzoną Rzymianką. Legenda bowiem głosi, że grała na organach tzw. 

wodnych. Były one znane wówczas w Rzymie, choć należały do rzadkości. Prawdopodobne jest 

jednak, że św. Cecylia grała także na innym instrumencie. Wiemy, że w tamtych czasach Rzymianki 

kształciły się często w grze na harfie. 

Św. Cecylia bardzo kochała Pana Boga. Kiedy zaczęto prześladować chrześcijan, aresztowano ją i 

próbowano wymusić na niej wyrzeczenie się wiary. Ona jednak do końca śpiewała słowa psalmu 

„Pan jest naszą mocą i pieśnią”. Za wierność Bogu poniosła śmierć męczeńską. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lutnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organista
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_muzyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_muzyczna


Drodzy Uczniowie, św. Cecylia pragnie nas zachęcić, abyśmy z zapałem zanurzyli się w świat muzyki. 

Dlatego zastanówmy się, dlaczego warto uczyć się tego przedmiotu? 

Z pewnością po to, aby rozwijać swoje muzyczne zainteresowania i talenty. 

Dlaczego jeszcze? 

Poznajemy nowe piosenki. 

Poznajemy nuty, więc możemy grać na rożnych  instrumentach. 

Poznajemy sylwetki znanych kompozytorów, muzyków i ich dzieła np. Moniuszki, Chopina, 

Paderewskiego.… 

Wypracowujemy poczucie rytmu. 

 

Myślę, że znacie powiedzenie, iż muzyka łagodzi obyczaje. 

To prawda, że widzimy, ile radości daje muzyka, śpiew. 

 

W Piśmie Świętym przedstawiono takiego króla, który uwielbiał śpiewać, grać i tańczyć. Na pewno 

wiecie, że chodzi o Króla Dawida. Jest nawet taka piosenka nawiązująca do tego bohatera, którą 

śpiewają dzieci: Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid śpiewać chcę; jak Dawid klaskać chcę, 

tańczyć chcę i skakać chcę (…). 

Wiecie, dlaczego Dawid tak bardzo się cieszył? 

Radował się bowiem, że Pan Bóg go kocha, że Pan Bóg jest z nim. Z powodu tej radości grał na 

harfie, śpiewał, tańczył, a nawet skakał. Ułożył specjalne pieśni, które nazywamy psalmami. W 

Starym Testamencie mamy aż 150 psalmów. 

Podczas Liturgii Słowa w czasie Mszy Świętej także śpiewamy psalm. Powtarzamy refren za panem 

organistą np. PAN MYM PASTERZEM, NIE BRAK MI NICZEGO. 

Warto mieć kilka ulubionych wersetów psalmowych i często je sobie śpiewać, powtarzać. Mogą być 

one naszymi aktami strzelistymi. 

Z muzyką spotykamy się także na lekcjach religii, kiedy śpiewamy pieśni, różne piosenki. W czasie 

Świąt Bożego Narodzenia także śpiewamy (przy stole, podczas Wigilii). Są to kolędy. W kościele 

śpiewem wielbimy Boga. Kiedy śpiewamy pieśni podczas Mszy świętej, czyńmy to z radością jak 

Król Dawid – bo z nami jest Pan Bóg. 

 

Pamiętajcie słowa: 

KTO ŚPIEWA, DWA RAZY SIĘ MODLI 

 

Niech zatem nasz śpiew będzie naszą modlitwą. 

Przez śpiew wyrażamy nasze uczucia, naszą miłość do ludzi, do drugiej osoby, także do Boga. 

Muzyka (tak jak śpiew) uspokaja. 

Często zatem śpiewajmy. Rozwijajmy nasz talent, bo: 

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serce mają.  

Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają…”  

Te mądre słowa wypowiedział XIX-wieczny poeta Johann Wolfgang Goethe.  

 

Śpiew towarzyszy nam również podczas apeli i różnych świąt narodowych, gdy np. śpiewamy hymn 

państwowy lub pieśni patriotyczne. Zatem św. Cecylia zachęca nas, abyśmy nie marnowali swoich 



talentów muzycznych, ale byśmy je rozwijali. Proponuje nam, abyśmy się nie zniechęcali mówiąc, 

że nie umiemy śpiewać. Ważne, abyśmy pokonali zniechęcenie, może tremę czy stres. Panu Bogu to 

się spodoba. Ważne jest to, jaka jest nasza intencja, co nosimy w sercu. 

 

Pamiętajcie, że jesteście w wyjątkowej klasie, bo w klasie Jezusowej. Nie narzekamy tu, ale z 

zapałem zdobywamy wiedzę, a co za tym idzie, także mądrość. W tej klasie poznajemy świat, ale 

przede wszystkim pragniemy wzmocnić swoją wiarę, wzmocnić swojego ducha. Myślę, że wszyscy 

spotkaliście się z pięknym powiedzeniem: „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!” 

 

Skoro tak, to chciałbym Wam przedstawić kolejnego wspaniałego nauczyciela i wspaniały przedmiot. 

Ponadto nie wymaga się podczas tych zajęć nauczenia się na pamięć regułek, definicji czy wzorów. 

Nie musimy rozwiązywać trudnych zadań, nie musimy do tego przedmiotu dźwigać ciężkich 

podręczników. Mam nadzieję, że domyślacie się, o jaki przedmiot chodzi. Jest nim wychowanie 

fizyczne czyli popularny WF. 

Ktoś może już na wstępie powiedzieć: co to ma wspólnego z wiarą, religią, z katechezą, z Panem 

Bogiem, czy z Pismem Świętym? Myślę, że po przeczytaniu poniższego fragmentu odnajdziemy 

odpowiedź na stawiane pytania. 

 

Naszym nauczycielem -  podobnie jak to było przy lekcji języka polskiego - będzie Św. Jan Paweł 

II. Dlaczego właśnie on? Odpowiedź jest bardzo prosta: bo on kochał sport i sam go uprawiał. Od 

dziecka grał w piłkę, jeździł na nartach, grał w hokeja, pływał kajakiem, jeździł na rowerze, na 

łyżwach, pływał, spacerował, wędrował po górach. Dlatego pragnie nam ukazać, iż zajęcia 

wychowania fizycznego są bardzo potrzebne i przydatne. 

 

Zastanówcie się, dlaczego oprócz tego argumentu, warto przyłożyć się do zajęć wychowania 

fizycznego? 

Według mnie dlatego: 

- żeby mieć zgrabną sylwetkę, 

- aby wypracować dobrą koordynację ruchową, 

- by wzmocnić mięśnie, 

- by w dorosłym życiu uniknąć wielu problemów zdrowotnych, 

- by w przyszłości móc trenować, już profesjonalnie, swoje ulubione sporty, 

Także dlatego, by nauczyć się: 

- dyscypliny, 

- współpracy w grupie (podczas gier zespołowych), 

- rywalizacji fair play. 

 

Być może w Piśmie Świętym nie ma wprost mowy o zajęciach sportowych, ale święty Paweł w 

nauczaniu odwołuje się jednak do zawodów. Pisał: 

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7) 

„Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko 

otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, 

wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja 

przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam 

moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za 

niezdatnego”. (1 Kor 9, 24-26) 



 

Nasze życie to też poniekąd bieg, to udział w zawodach i za dobre, piękne życie otrzymamy nagrodę, 

będziemy na podium i dostaniemy wieniec życia, ale też musimy dołożyć trochę trudu, czasami 

musimy z czegoś zrezygnować. 

Za nami już wiele konkursów, turniejów, zawodów, wiemy ile wyrzeczeń i trudu potrzeba, żeby 

zdobyć nagrodę, żeby stanąć na podium. Ileż było tam włożonego wysiłku! Ile chęci zwycięstwa! 

Mogliśmy sami przekonać się, iż czasami setna sekundy decydowała o wygranej. Ciekawe czy 

apostołowie mieliby szansę na sukces? Pamiętajcie jednak, że oni za swoje życie zdobyli już medal 

– i to nie byle jaki medal bo: ZŁOTY, bo oni są już w NIEBIE, bo są świętymi! 

My, drogie Dzieci nie musimy rywalizować, nie musimy przygotowywać się jak prawdziwi 

sportowcy do zawodów, ale powinniśmy wykorzystać wolny czas na sport i wzmacniać swoje ciało, 

a co za tym idzie i swojego ducha, bo (powtórzmy raz jeszcze). 

 

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!” 

 

 

Zadanie: 

Za wstawiennictwem naszych nauczycieli z Jezusowej klasy pomódlcie się dzisiaj za tego pedagoga, 

który uczy lub uczył Was matematyki, za nauczycieli muzyki, naszych organistów, scholę, 

chórzystów, a także za naszych nauczycieli WF oraz za sportowców, którzy reprezentują nasz kraj. 

 


