
 

Dzień IV 

 

Drogie Dzieci! 

Mam nadzieję, że dzięki rekolekcjom umacniacie swoje przekonanie, dlaczego warto się uczyć, albo na 

nowo odkrywacie sens zdobywania wiedzy. Klasa Jezusowa ma w nas rozpalić ogień, który zapali nas 

samych i innych do zdobywania najwyższych szczytów, a co za tym idzie, najwyższych wartości. Temu 

też mają służyć nauki rekolekcyjne. 

Dziś poznamy kolejne zasady, reguły w Jezusowej Klasie. Zatem na początek lekcja wychowawcza. 

Pamiętacie, jakie reguły już znamy? 

1) „O COKOLWIEK PROSIĆ MNIE (JEZUSA – WYCHOWAWCĘ) BĘDZIECIE W IMIĘ MOJE, JA 

TO SPEŁNIĘ.” 

2) „WSZYSTKO WIĘC, CO BYŚCIE CHCIELI, ŻEBY WAM LUDZIE CZYNILI, I WY IM CZYŃCIE!” 

 

Dziś poznamy nieco więcej reguł: 

Pamiętacie, że najważniejszymi zasadami danymi ponad 3 tysiące lat temu przez Mojżesza na górze Synaj 

był i nadal jest DEKALOG czyli 10 Bożych Przykazań. Mam nadzieję, że go doskonale znacie i wg niego 

postępujecie. 

Dziś powiemy o BŁOGOSŁAWIEŃSTWACH, które Pan Jezus wygłosił na Górze. Reguł, które nasz 

wychowawca nam pozostawił jest wiele. Opisane są one na kartach Pisma Świętego, dlatego zachęcam 

Was, drogie Dzieci, abyśmy czytali KSIĘGĘ ŻYCIA, KSIĘGĘ SZCZĘŚCIA, JAKĄ JEST BIBLIA.   

 

Czy wiecie, co oznacza słowo „błogosławić”? 

Oznacza dobrze komuś życzyć, życzyć komuś szczęścia, dobrze o kimś myśleć i o nim mówić. Jest 

to otoczenie, otulenie kogoś miłością swoją i Miłością Boga. 

Myślę, że już wiecie, dlaczego tak ważne w życiu jest Błogosławieństwo Pana Boga. Na zakończenie 

każdej Mszy Świętej ksiądz udziela nam błogosławieństwo, abyśmy w Imię Boże szli do swoich domów, 

rodzin, obowiązków, zajęć i tym błogosławieństwem dzielili się i innym je przekazywali. 

W Piśmie Świętym często występuje słowo „błogosławić”,” błogosławieństwo” jak również 

„błogosławieni”. Nasz Wychowawca dzisiaj pragnie nam podać 9 reguł, pewnych zasad, które sprawią, 

że będziemy szczęśliwi, radośni. W kazaniu na Górze słowo „błogosławieni” – oznacza „szczęśliwi”. 

TREŚĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTW - WG BIBLII TYSIĄCLECIA: 

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie. 

2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 

należy Królestwo niebieskie. 

9. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu 

mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka 

jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. 
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Te dzisiejsze zasady dotyczą naszego szczęścia, a wiemy, że nasz Wychowawca chce, abyśmy byli 

szczęśliwi. Ja również tego pragnę, dlatego wracajmy często do tych reguł. Niech one obok Dekalogu oraz 

obok dwóch poznanych już wcześniej zasad: 

1. „O cokolwiek prosić Mnie (Jezusa – wychowawcę) będziecie w Imię moje, Ja to spełnię.” 

2. „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” będą znakami, jak przejść 

przez życie, aby dojść do celu jakim jest Niebo. 

 

 

Chciałbym Wam już teraz zadać bardzo ważne ZADANIE: poproście Waszych rodziców, aby przed snem 

Was pobłogosławili, czyniąc znak krzyża na Waszym czole +. Oznacza to błogosławieństwo. 

 

Skoro już wiemy, że uczeń Pana Jezusa powinien przestrzegać pewnych zasad, reguł, realizować 

obowiązki klasowe, szkolne, to musimy sobie uświadomić, że reguły, zasady panują nie tylko w szkole, 

w klasie, w miejscach pracy. W całej przyrodzie, we wszechświecie panują także pewne zasady, które 

odkrywają uczeni np. fizycy, chemicy itp. 

 

Dlatego dziś kolejny przedmiot: PRZYRODA. Pozwólcie, że pisząc przedmiot „przyroda”, będę miał 

na myśli takie lekcje jak: biologia, geografia, fizyka, chemia. Mam nadzieję, że każdy z nas wie, 

dlaczego warto uczyć się tego przedmiotu i mam nadzieję, że lubicie wraz z nauczycielem poznawać 

reguły, zasady, które rządzą tym światem. Nauczycielem, który wprowadzi nas w tajemnice przyrodnicze, 

będzie św. Franciszek. Pamiętacie może z katechezy czy z filmów o św. Franciszku, że właśnie on zachęca 

nas, abyśmy zachwycali się przyrodą, abyśmy kochali zwierzęta i kształtowali w sobie dobre, pozytywne 

cechy. 

Powróćmy do naszego już stałego pytania: dlaczego warto uczyć się PRZYRODY? 

 

Myślę, że dlatego, abyśmy mogli znaleźć odpowiedzi na różne pytania, np. 

• Dlaczego jedno państwo jest bogate, a drugie nie? 

• Jakie bogactwa naturalne znajdują się na danym obszarze i co z tego wynika? 

• Jakie jest rozwiązanie do hasła w krzyżówce (np. stolica Egiptu, najdłuższa rzeka w 

Europie?); tu przydadzą się nam nazwy geograficzne (miasta, państwa, rzeki, wyspy, 

półwyspy, przylądki, szczyty itd.); 

• Jakich odpowiedzi udzielić w popularnej grze towarzyskiej „Państwa, miasta…”? 

• Jak zaplanować podróż (orientacja na mapie/ czytanie mapy np. określenie wysokości 

geograficznych; czy dam radę tam wejść a potem zejść, czy wystarczy mi czasu), umiejętność 

znalezienia na mapie atrakcji, ciekawostek przyrodniczych; 

• Jak wyjaśnić zjawiska zachodzące w przyrodzie: dlaczego Słońce wschodzi i zachodzi, 

czy kula ziemska kręci się, skąd biorą się wiatry, dlaczego pada deszcz i śnieg, dlaczego 

zmienia się temperatura, ciśnienie, jaki jest ich wpływ na nasze samopoczucie, jak powstaje 

tęcza, rosa? 

• Na co zwrócić uwagę, będąc nad morzem: jakie są tu typy wybrzeża, lasy, roślinność, 

dlaczego tutaj żyją akurat takie ryby, jak powstały wydmy, czym zajmują się tubylcy? 

• Co jest ciekawego w górach: jakie są rodzaje skał, typy roślinności; dlaczego 

temperatura zmienia się wraz z wysokością, jakie są tutaj strumyki i dlaczego płyną tak 

szybko, dlaczego temperatura wody jest w nich taka niska? 

• Po co obserwować przyrodę: czy zachowanie zwierząt ma wpływ na to, że możemy 



wnioskować np. o zmianach pór roku? 

• Jak i po co zdrowo odżywiać się (jaki jest wpływ składników pokarmowych na 

sprawność fizyczną i psychiczną naszego organizmu)? 

• Jak zbudowany jest człowiek, dlaczego czasem coś go boli, jak zapobiegać chorobom, 

jakie niebezpieczeństwa czyhają na nasze zdrowie, a nawet życie? 

• Jak rozwijać świadomość/ wrażliwość ekologiczną? 

• Jak dbać o rośliny pokojowe, balkonowe, ogrodowe? 

• Dlaczego drzewa mają liście, dlaczego pająki tkają pajęczyny, dlaczego wielbłądy 

mają garby, jak powstaje echo? 

• Jak rozpoznawać zwierzęta, rośliny, odkryć np. tajniki przemiany gąsienicy w motyla. 

 

Powodów, dla których należy uczyć się przyrody, jest o wiele więcej. Ważne jednak jest to, abyśmy 

pamiętali, że cały świat oraz świat przyrody i prawa, które odkrywamy, stworzył sam Bóg. Wiecie, że opis 

stworzenia świata zawarty jest w I księdze Starego Testamentu: Księdze Rodzaju. 

Pan Bóg stworzył wszystko dla nas z Miłości. Dlatego warto zatrzymać się nad Jego dziełem. 

Warto od lat dziecięcych poznawać prawa natury, zachwycać się pięknem przyrody. Czy idąc na wycieczki 

klasowe, słyszycie jak pięknie śpiewają ptaki, jak wspaniale rosną kwiaty, drzewa? Jaki piękny zapach 

roznosi się, kiedy przejdziemy obok np. kwitnących róż, bzu, czy choćby skoszonej trawy? Czy umiemy 

dostrzec piękne, gwieździste niebo? Czy zachwycamy się, słysząc szum morza? Czy zauważamy, jakie 

piękne krajobrazy rozciągają się wokół nas? A wystarczy tak niedaleko wyjść, choćby kilkadziesiąt 

metrów za miasto. Czy potrafimy zachwycić się delikatnymi płatkami śniegu, ich strukturą? Czy 

zwracamy uwagę na to, jak efektowne wizualnie są wschody i zachody Słońca, zwłaszcza tu, w górach, 

w sercu polskich Tatr? 

Drogie Dzieci, nasz nauczyciel - św. Franciszek pięknie powiedział: „Wszystkie stworzenia, które 

są pod niebem, każde zgodnie ze swą własną naturą, służą, znają i są posłuszne swemu Stwórcy lepiej niż 

ty”. Obyśmy i my zawsze byli posłuszni swojemu Wychowawcy i tylko Jemu służyli. 

 

Drodzy Uczniowie, mam nadzieję, że z każdym dniem rekolekcji inaczej patrzycie na przedmioty szkolne, 

na nauczycieli. Chciałbym, abyście mieli motywację, która pomoże Wam z radością poznawać, odkrywać 

piękno i bogactwo przedmiotów, których uczymy się w naszej klasie. Choć czas nie jest teraz łatwy, bo 

nie możemy - choć może byśmy bardzo chcieli - iść do szkoły, musimy wykorzystać zdalne nauczanie. 

Musimy zdobywać wiarę, wiedzę i mądrość w domu. 

 

Mówiliśmy już, że uczniowie mają „być solą ziemi”. 

Ważne jest, abyśmy zrozumieli, dlaczego mamy być taką solą. Myślę, że każdy z nas zasmakował soli. 

Wiemy, że ma ona słony smak. Wiemy także, że sól spełnia bardzo wiele funkcji np.: 

- chroni przed zepsuciem, 

- nadaje smak potrawom, 

- konserwuje, 

- topi lód. 

My też, jako uczniowie Pana Jezusa, mamy być z dnia na dzień coraz lepsi, żebyśmy się nie zepsuli. 

Mamy mieć „dobry smak” czyli tak, aby każdy, kto z nami się spotka, był szczęśliwy, że rozmawiał ze 

wspaniałym człowiekiem, abyśmy byli zahartowani, nie ulegali pokusom, byle jakim zachciankom i aby 

nasze złe cechy takie jak, np. obżarstwo, gniew, złość, różne „fochy” szybko nam przechodziły, aby 

szybko topniały jak lód pod wpływem soli. Najlepiej, aby takich lodów, czyli negatywnych cech było jak 

najmniej. 

Sól jest też symbolem Miłości. 



Bo Miłość topi nasze wady i słabości. 

Widzimy zatem, że aby odkryć, co to znaczy „Być solą ziemi”, musimy znać znaczenie i symbolikę soli. 

Inaczej byśmy nie zrozumieli tego, co Pan Jezus chce nam w tym zdaniu przekazać. 

 

Stąd, moi Drodzy Uczniowie, kolejny przedmiot, kolejna lekcja. Może ktoś z Was domyśla się po tym 

wstępie, do jakiego przedmiotu pragnie nas Pan Jezus zachęcić, abyśmy dołożyli wszelkich starań, byśmy 

tego przedmiotu się uczyli? 

Nie chodzi o fizykę czy chemię, bo na tych przedmiotach też jest mowa o soli, nie chodzi o geografię, bo 

na tej lekcji mówi się np. o kopalniach soli. 

 

O czym będziemy mówili? Otóż często na sklepach, na witrynach widzimy napisy w różnych językach i 

bez wiedzy, świadomości, co to słowo oznacza, nie zrozumiemy, o co chodzi. Dlatego warto uczyć się 

słów obcojęzycznych i znać ich znaczenie. Zatem jeśli chodzi o znaczenie „czegoś”, to mowa będzie teraz 

o JĘZYKU OBCYM. 

Z pewnością znacie już kilka języków obcych, może znacie choć kilka słów np. 

w języku niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim. 

 

Teraz naszym nauczycielem będzie św. Hieronim. Żył on na przełomie III i IV wieku. To właśnie ten nasz 

święty nauczyciel powiedział: „Kto nie zna Pisma Świętego ten i nie zna Chrystusa”. Dlatego otwierajmy 

nasz PODRĘCZNIK i z niego często korzystajmy, abyśmy jak najlepiej poznali naszego Wychowawcę. 

Św. Hieronim stawia nam - jak każdy nauczyciel - na początku lekcji pytanie: dlaczego warto uczyć się 

języka obcego? 

• żeby poprawnie odczytać napisy na sklepach/ szyldy z nazwami sklepów np. second 

hand, flowers, pub, music club, cinema city, coffee bar, barber shop 

• żeby poznać nowe słownictwo: 

- komputerowe np. joystick, link, plik, czat, 

- wyrazy bezpośrednio zapożyczone z języka angielskiego: lider, sztorm, boks, klub, kort, finisz, 

start, poker, bekon, bufet, komfort, strajk, kontener, trend, dżinsy, hobby, relaks, serial, kemping, 

menadżer, budżet, jazz, badminton, trening; 

- wyrazy bezpośrednio zapożyczone z języka włoskiego: kalafior, szparagi, tort, tulipan, sopran, 

wiolonczela, gracja, karoca, koral, parapet, pompa, pizza, cappuccino; 

- wyrazy bezpośrednio zapożyczone z języka niemieckiego: mur, dach, waga, cegła, burmistrz, 

handel, farba, koszt, kuchnia, celnik, fartuch, jarmark, majster; 

- wyrazy bezpośrednio zapożyczone z języka rosyjskiego: dacza, robotny, łakomy, rozpracować, 

sputnik, beztalencie, nieudacznik, socrealizm; 

• aby poradzić sobie w samolocie np. gdy stewardessa pyta: np. „Co chcemy pić: colę 

czy herbatę?” 

• aby mieć dobre samopoczucie za granicą (sklep, taxi, poczta, hotel…), 

• aby móc odczytać i zrozumieć napisy na opakowaniach np. produktów spożywczych, 

kosmetycznych, odczytać przepisy kulinarne, różne instrukcje, 

• aby rozumieć słowa różnych piosenek śpiewanych w innych językach, 

• móc brać udział w międzynarodowych konferencjach (np. lekarze, pracownicy 

wyższych uczelni, biznesmeni). 

Dzięki znajomości języka obcego można studiować za granicą, można znaleźć lepszą pracę. 

Widzimy zatem, że jest wiele pozytywnych stron, abyśmy uczyli się języków. Możemy łatwiej się 

porozumieć za granicą, co ułatwia nam przebywanie w danym kraju. Nasz Wychowawca Jezus i nasz 

nauczyciel języka obcego, czyli św. Hieronim przykładali się bardzo solidnie do nauki języków obcych.  



Znali oni języki starożytne, m.in. 

HEBRAJSKI, 

GRECKI, 

ŁACIŃSKI, 

ARAMEJSKI. 

Św. Hieronim uczył się specjalnie języków starożytnych, aby móc dokładnie przetłumaczyć Pismo Święte 

– „Nasz Podręcznik” – na język łaciński. To tłumaczenie nazywa się WULGATĄ. Później z tego 

tłumaczenia inni autorzy przekładali tekst Pisma Świętego na swoje języki ojczyste. 

 

Drodzy Uczniowie, my też posługujemy się w życiu słowami, różnymi zwrotami obcojęzycznymi, choć 

może nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Nawet podczas Mszy świętej, podczas modlitwy, używamy 

słów z wykorzystaniem języka np. greckiego, hebrajskiego czy łacińskiego. Przecież codziennie mówimy: 

AMEN (z hebrajskiego) - niech tak będzie; jest to uroczysta formuła kończąca i zarazem potwierdzająca 

modlitwę lub hymn. 

ALLELUJA – to okrzyk radości, wezwanie do wychwalania Boga. 

HOSANNA - słowo oznaczające radość, uwielbienie, prośbę o pomoc. 

Dobrze byłoby, abyśmy - zanim będziemy używać jakiegoś słowa - zaglądnęli np. do słownika i sprawdzili, 

co ono oznacza. 

Mam zatem nadzieję, że każdy z Was pozna i zgłębi wiele słów i wiele obcych języków, bo wówczas 

łatwiej mu będzie np. zwiedzić piękny świat, który został stworzony przez samego Boga. 

 
Pamiętacie – mówiliśmy o tym - że każda klasa wyposażona jest w różne rzeczy, przedmioty codziennego, 

szkolnego użytku: 

TABLICA, OBRAZY, REGAŁY NA KSIĄŻKI I RÓŻNE MATERIAŁY SZKOLNE; są też LAMPY,  

KWIATY, ŁAWKI, KRZESŁA, BIURKO. 

Oprócz tak wielu przedmiotów, oprócz tych elementów często w klasie znajduje się także komputer. 

Każdy z Was doskonale wie, że komputer służy m.in. do: 

- grania. 

- pisania maili lub wiadomości na portalach społecznościowych. 

- słuchania muzyki. 

- rozmawiania z przyjaciółmi, kiedy nie możemy się spotkać. 

- pomocy w odrabianiu lekcji. 

- zdobywania informacji 

- pogłębiania różnych dziedzin wiedzy. 

 

Zatem teraz słów kilka o INFORMATYCE. 

Naszym przewodnikiem, nauczycielem, który wprowadzi nas w świat informatyki będzie św. Izydor. 

Dlaczego zatem warto uczyć się informatyki? 

Myślę i mam taką nadzieję, że Wy podobnie myślicie, że przedmiot ten: 

- uczy właściwego podejścia do rozwiązywania problemów, nie tylko informatycznych; 

- uczy dokładności, cierpliwości i pokory wobec problemów, których rozwiązania nie znamy; 

- dzięki technologiom informacyjnym pracujemy szybciej, możemy więcej zrobić, dłużej 

pracować; 

- mamy szybki kontakt z innymi dzięki sieci; 

- w gąszczu różnych fałszywych i prawdziwych informacji  szybko możemy znaleźć tę 

najwłaściwszą; 
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- informatyka uczy widzieć to, czego zazwyczaj nie dostrzegamy, myśleć i rozumieć; 

- uczy też, jak się uczyć; 

- dzięki niemu świat idzie naprzód i szuka postępu; 

- pomaga szybciej i łatwiej zdobywać nowe umiejętności; 

- zwiększa umiejętność logicznego myślenia, które jest bardzo potrzebne; 

- daje wielką satysfakcję przy tworzeniu oprogramowania; 

- pozwala obserwować, jak tworzy się coś od podstaw; 

- rozwija horyzonty i myślenie. 

Poza tym jest bardzo, bardzo ciekawa. Wciąż pozostało w niej multum rzeczy do odkrycia      . 

Zatem tych pozytywnych cech jest bardzo wiele. 

Sami doskonale wiecie, że wiele poleceń, komend jest w języku obcym (angielskim) i jeśli nie znamy 

znaczenia słów, to trudniej posługiwać się komputerem. 

To znów potwierdzenie faktu, iż przedmioty się zazębiają i jeden jest potrzebny drugiemu. 

Drodzy Uczniowie, co prawda w Piśmie Świętym nie ma mowy o komputerach, o internecie, o Facebooku 

czy Skypie, ale Pismo Święte mówi nam, abyśmy wszystkie rzeczy mądrze i dobrze używali. Komputer, 

internet ma służyć do przekazywania informacji – prawdziwych informacji, wiadomości. Pan Jezus też 

przekazywał ważne informacje, używając dostępnych w ówczesnych czasach środków. Posługiwał się 

obrazem, mówiąc przypowieściami, posługiwał się rzeczami, np. używając monety. Kiedy chciał, aby 

ludzie byli sprawiedliwi, postawił przed uczniami dziecko, aby przekazać, że my wszyscy mamy się stać 

jak dzieci (czyli mamy tak ufać Bogu, jak dziecko ufa swoim rodzicom i tak Boga kochać, jak dziecko 

kocha swoich rodziców). Nasz wychowawca nauczał, stojąc często w łodzi nad brzegiem jeziora, aby był 

słyszany przez wszystkich. 

W XXI w. mamy nowe, lepsze urządzenia techniczne, ale musimy z nich umieć dobrze korzystać. Mają 

one służyć człowiekowi i mu pomagać. To przedmioty są dla ludzi, a nie ludzie dla przedmiotów! Dlatego 

warto w klasie Jezusowej nauczyć się dobrego korzystania z komputera i z jego możliwości. Pamiętajcie, 

że komputer nie może nam zastąpić osobistego spotkania z ludźmi, ale ma nam pomóc, aby nasze relacje 

z nimi były jeszcze lepsze. Komputer nie może nam pochłaniać za dużo czasu. Jeśli mamy do wykonania 

wiele zadań domowych lub jeśli mamy posprzątać mieszkanie, iść i zrobić zakupy, należy świadomie (!) 

ograniczyć korzystanie z komputera. On nie zastąpi nam też ruchu na świeżym powietrzu. Nie powinien 

być powodem konfliktów w domu. Czasami jest tak, że rodzice o coś nas proszą, a nam trudno oderwać 

się od monitora. I co bardzo ważne! Komputer nie może nas odciągać od Pana Boga (przeznaczamy np. 

mniej czasu na modlitwę, bo komputer „wciąga”). 

W Jezusowej klasie musimy umieć mądrze korzystać z bogactwa, jakim jest to urządzenie. Na lekcjach 

informatyki odkrywajmy pozytywne strony i zalety tego narzędzia pracy. Ktoś kiedyś napisał: „To  

najmłodsza i wcale niebrzydka królewna w królestwie nauk”. 

Chociaż w obecnym trudnym czasie, kiedy zajęcia lekcyjne odbywają się tylko za pomocą komputera, 

laptopa, kiedy wiele osób korzysta z transmisji internetowych, dzięki którym można obejrzeć np. Mszę 

Świętą, uczestniczyć w różnych nabożeństwach to jest to czas, abyśmy podziękowali Panu Bogu za ludzi, 

którzy dali nam to narzędzie pracy, to narzędzie pomocy zdobywania wiary, wiedzy i mądrości. 

INFORMATYKA jest i będzie piękna, kiedy dzięki niej będziemy dawać świadectwo naszej wiary. Za 

pomocą internetu możemy mieć kontakt z całym światem, zatem możemy być internetowymi 

misjonarzami ☺ 

 



Zadanie: Za wstawiennictwem naszych nauczycieli z Jezusowej klasy pomódlcie się dzisiaj za tego 

pedagoga, który uczy lub uczył Was biologii, geografii, fizyki, chemii, za nauczycieli języków obcych a 

także za naszych nauczycieli informatyki oraz osoby, które w tym trudnym czasie pomagają nam uporać 

się z problemami internetowymi, jak również za tych, którzy prowadzą stronę naszej szkoły. 


