
„Jezusowa klasa” - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE A.D. 2020 

 

Dzień I 

 
Szczęść Boże, drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie! 

 

W wielu Parafiach w tym czasie miały odbywać się rekolekcje. Niestety, z wiadomych przyczyn 

nie udało i nie udaje się ich przeprowadzić. Chciałbym więc, abyśmy wykorzystując drogę internetową, 

skorzystali z pewnych rozważań – z kazań, które związane są z codzienną rzeczywistością szkolną i 

stanowiły jakąś pomoc, inspirację oraz zachętę dla Was, abyście więcej słuchali i lepiej byli 

skoncentrowani na każdej lekcji w szkole.   

 

Celem tych rekolekcji i kazań jest odkrycie przez Was głębszego sensu nauki w szkole na 

poszczególnych przedmiotach. Często stawiacie pytanie: „Dlaczego warto uczyć się…(danego 

przedmiotu)?”. Z pewnością motywacją nie powinno być tylko to, „żeby mieć lepszą średnią”. 

Myślę, że każdy uczeń powinien odkryć głębszy sens nauki i zgłębiania tajników 

poszczególnych przedmiotów szkolnych. 

W życiu posługujemy się wiedzą, którą zdobywamy na lekcjach oraz wiarą, która nam towarzyszy 

każdego dnia. WIEDZA i WIARA (jak mówił św. Jan Paweł II) są jak dwa skrzydła – bez 2 skrzydeł nie 

da się latać. Wiemy jednak, że wiara dojrzewa powoli. Warto zatem, abyście wiedzieli, że wiara rodzi się 

ze słuchania. Pomyślcie zatem: czego słuchamy, kogo słuchamy i jak słuchamy? 

Poszczególne kazania mają doprowadzić Was do wniosku, że katecheza jest lekcją, która dotyka 

każdego przedmiotu, bo mówi o człowieku, o świecie, który stworzył Bóg, o zasadach, które On ustanowił. 

Katecheza jest „wyjątkową lekcją”, podczas której mamy pogłębić nie tylko wiedzę, ale i wiarę. Katecheza 

jest „drogą”, która ma nas doprowadzić do osobistej relacji: Ja – Bóg. Katecheza ma w nas wzmocnić 

świadectwo naszej wiary, abyśmy wszędzie i zawsze umieli je dawać. 

 

Zachęcam Was do nauczenia się PIOSENKI:            

 

„JEZUSOWA KLASA” 

 

       E                          A    

1. Człowiek się uczy przez lat wiele 

  E                  H7      

Do późnej starości 

E                          A          

I z każdą chwilą mu przybywa 

   E        H7      E    

wiary, wiedzy i mądrości. 

      A                      E     

Wszyscy jesteśmy jedną klasą 

   H7         E    

Przez całe życie, 

A                          E      

A wychowawcą naszym jest 

 Fis               H  -7 

Jezus Nauczyciel. 

 

            E                A    

Ref.: Niech słyszą nas 

       E                    H7      

W miastach oraz wioskach! 

   E                           A          



Niech rozbrzmiewa jak najdalej 

  E       H7         E     

Nasza pieśń wielkopostna! 

   E                A   

Niech nasza wiara 

      E                    H7    

      Nigdy nie ustaje, 

 E                A       

Bo to Jezus, Bóg Miłości 

 E    H7     E 

ufność i nadzieję nam daje! 

 

2. By nie zapomnieć Bożych zasad 

W szkole i świetlicy, 

Wszystko starannie notujemy 

Na serca tablicy. 

Święci nam z nieba pomagają 

Zwalczać trudności 

I pokazują jak żyć trzeba, 

By dojść do świętości. 

 

Ref.: Niech słyszą nas… 

                              
 

 

 Mam nadzieję, że udało się Wam obejrzeć filmik z rekolekcji (https://youtu.be/l-Cw3XCjzQg). 

Jeśli tak, to z pewnością wiecie już, że słowo „rekolekcje” możemy tłumaczyć nawet na 3 sposoby: 

 

1) SĄ TO NIEZWYKŁE LEKCJE (REKO+LEKCJE) albo: 

 

2) MOŻEMY TO SŁOWO ROZBIĆ NA RE+KOLEKCJE (czyli KOLEKCJONOWAĆ =  ZBIERAĆ; a 

przedrostek „re” oznacza na nowo, zbierać na nowo. Tak jak rozsypane puzzle układamy, tworząc z wielu 

kawałków piękny obraz). My też czasami musimy się zatrzymać i poukładać w swoim życiu to, co jest 

rozsypane; albo: 

 

3) REKOLEKCJE TO TEŻ - CZAS ŁASKI czyli czas naprawienia relacji z Panem Bogiem, z drugim 

człowiekiem, i z samym sobą. 

 

 Na filmie można było usłyszeć, że uczniowie mają trzy domy. Są to domy, gdzie spędzają dużo 

czasu: DOM RODZINNY; DOM – KOŚCIÓŁ, DOM – SZKOŁA. 

 

Od chrztu każdy z nas należy do Boga, jest uczniem Jezusa. To tak, jakbyśmy się zapisali do Szkoły 

Jezusa. Na chrzcie otrzymaliśmy ziarenko wiary, które mamy pielęgnować i o nie się troszczyć, by 

wzrastało i wydało kiedyś piękne owoce. Dbajmy więc o naszą wiarę, podobnie jak troszczymy się o 

ziarenka różnych roślin, dostarczając im dobrej gleby, wody i słońca. 

 

 Do Jezusowej klasy może należeć każdy, kto tego chce i ma dobrą wolę. 

Jak wiemy, w każdej klasie są uczniowie, dlatego zaproście do niej (do tych naszych rekolekcji) Waszych 

rodziców i rodzeństwo. 

 

 Co znajduje się jeszcze w klasie? (wyobraźmy sobie swoją klasę w szkole) 

 

Krzyż, godło, tablica, ławki, krzesła, książki, zeszyty, piórniki, obrazy, meble, plecaki, kwiaty, klucze 

do drzwi, gablotki, biurko, lampy, różne przybory szkolne, pomoce dydaktyczne itd. 

https://youtu.be/l-Cw3XCjzQg


 

 Zauważcie więc, że musimy mieć zatem odpowiednie narzędzia, pomoce, żeby można było 

spokojnie zdobywać wiedzę. 

 

 W Jezusowej klasie zdobywamy wiedzę i WIARĘ: 

 

KLUCZEM – który otwiera drzwi – BĘDZIE NASZA CHĘĆ, ZAPAŁ, GORLIWOŚĆ, WIARA, 

 

KRZYŻEM – ZNAKIEM NASZEJ WIARY – BĘDZIE MEDALIK NA NASZEJ SZYI lub KRZYŻYK, 

 

TABLICĄ – BĘDZIE NASZE SERCE (to w nim zapisujemy to, co jest najważniejsze), 

 

KSIĄŻKAMI czyli PODRĘCZNIKAMI – BĘDZIE PISMO ŚWIĘTE i KATECHIZM KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO (sprawdźcie w domu, gdzie one znajdują się), 

 

ZESZYTAMI – BĘDĄ NASZE ZAPAMIĘTANE SŁOWA, MYŚLI, OBRAZY, 

 

OBRAZAMI – BĘDĄ RADOSNE WSPOMNIENIA (takich obrazów nie brakuje z pewnością np. z 

narodzin, z chrztu, z wycieczek, z zabawy, z I Komunii Św. itp.); Obrazami mogą też być sceny biblijne, 

które pamiętamy, np. Boże Narodzenie – obraz Narodzenia Pana Jezusa, obok żłóbka Maryja, św. Józef, 

pastuszkowie. Inne obrazy: Pan Jezus naucza swoich uczniów. Pan Jezus zmartwychwstaje. Pan Jezus 

wstępuje do Nieba itp. 

 

LAMPĄ – BĘDZIE ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO, O KTÓREGO MÓDLMY SIĘ CODZIENNIE, 

 

PLECAKIEM – NASZE POMYSŁY – plecak pełen pomysłów, 

 

PIÓRNIKIEM - W KTÓRYM MAMY DŁUGOPIS, PIÓRO, KREDKI, PISAKI, GUMKĘ, NOŻYCZKI 

itp. – BĘDĄ NASZE TALENTY i ZDOLNOŚCI, 

 

KWIATAMI – BĘDĄ NASZE DOBRE CZYNY (które jak kwiaty radują, cieszą, sprawiają radość). 

 

Kogo jeszcze mamy w klasie oprócz uczniów?  Oczywiście WYCHOWAWCĘ KLASY i INNYCH 

NAUCZYCIELI. Ciężko byłoby zdobywać wiedzę bez nauczycieli, bez mądrych przewodników. 

 

W Jezusowej klasie wychowawcą jest sam PAN JEZUS, a nauczycielami ŚWIĘCI i 

BŁOGOSŁAWIENI. 

 

To właśnie święci i błogosławieni poprzez swoje życie zdobyli pewną wiedzę, pewne doświadczenie i 

dlatego pragną nam przekazać cenne wskazówki. 

 

Mając już tyle informacji, musimy pamiętać jeszcze o jednym. Otóż, idąc do szkoły, musimy wiedzieć, o 

której godzinie rozpoczynamy lekcje, co spakować, jakie książki, zeszyty będą nam potrzebne, ile godzin 

spędzimy w szkole itp. Dzięki czemu wiemy to wszystko? Co nam o tym wszystkim przypomina? 

 

PLAN LEKCJI 

 

Bardzo ważny jest plan zajęć. Plan w naszym życiu. On czasami może ulec zmianie, ale przeważnie 

trzymamy się go, aby zrealizować zadania i obowiązki, aby nie było chaosu, aby wszystko zostało 

poukładane. 

 !!! Zapiszcie sobie, drogie Dzieci, na kartce lub w zeszycie, jak wygląda Wasz plan, program na cały 

dzień (młodsze dzieci, poproście o pomoc rodziców). Przyglądnijcie się i porównajcie, ile czasu 

przeznaczacie na naukę, ile czasu na posiłki, na sen, na pomoc rodzicom, zabawę. Popatrzcie też, ile czasu 

poświęcacie dla Pana Boga? Ile na modlitwę? 



 

Drogie Dzieci! Kiedy rozpoczynamy nowy rok szkolny, to w progach klasy zazwyczaj wita nas 

wychowawca klasy. Dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę może z lękiem, z przerażeniem, może z 

obawami, a może z radością patrzą na nauczyciela, który będzie wychowywał, pomagał, uczył, wspierał, 

a może i czasami upominał, zwracał uwagę. Dlatego należy poznać swojego wychowawcę. 

  

Pamiętacie, kto jest naszym Wychowawcą? PAN JEZUS. 

 

Jeszcze nikt w szkole nie miał takiego wychowawcy (z wyjątkiem Apostołów), dlatego musimy Go dobrze 

poznać. Niektórzy z Was z pewnością znają Go więcej, a inni mniej. 

 

Drogie Dzieci! Skąd my po ponad 2000 latach możemy czerpać informacje na temat Pana Jezusa? 

 

Np. z lekcji religii, od rodziców, z książek, z TV itp. 

 

Z Pisma Świętego (czyli ze zbioru ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego) i z Tradycji 

czyli z podań ustnych, nie zapisanych przez Apostołów, a które przechowuje się w Kościele katolickim. 

Najwięcej o Jezusie - naszym Wychowawcy - mówi PISMO ŚWIĘTE, a zwłaszcza księgi, które 

nazywamy Ewangeliami, czyli Dobrą Nowiną. Tak naprawdę mamy 1 Ewangelię tylko spisaną przez 4 

ewangelistów. Każdy ewangelista, czy to św. Mateusz, Jan, Łukasz czy Marek ukazują tego samego Jezusa, 

chcą przekazać Dobrą Nowinę o zbawieniu. To podobnie, gdybyśmy mieli zadanie opisać naszą klasę, 

wygląd miejsca, gdzie się uczymy. Mamy jedną salę, jedną klasę, ale szczegółów w opisie byłoby dużo – 

tylu, ilu uczniów w klasie. 

 

Musimy jednak pamiętać, że Ewangelie zostały napisane nie tylko jako historia życia czy biografia Jezusa, 

lecz Ewangelie miały przedstawić naukę Pana Jezusa i obudzić w nas wiarę. Bardzo bym chciał, abyście 

do Pisma Świętego czyli Biblii często sięgali. 

 

Na dzisiejszej wyjątkowej lekcji powiedzmy sobie o dzieciństwie naszego Wychowawcy. 

 

Być może pamiętacie, że cały Stary Testament zapowiadał przyjście, narodziny Mesjasza czyli Zbawiciela, 

który miał nas wykupić, odkupić po grzechu pierworodnym. Ponad 2000 lat temu do Maryi, młodej 

niewiasty przyszedł Anioł Pański. 

Pamiętacie jego imię? 

Gabriel 

 

Każdy z nas z pewnością bardzo by się wystraszył, gdyby zobaczył Anioła. 

I co powiedział Anioł - Archanioł do Maryi? 

Żeby się nie bała. Urodzi Syna Bożego, któremu nada imię Jezus. 

 

A wiecie, co oznacza imię Jezus? (to grecka forma hebrajskiego JESZUA). 

Jahwe jest pomocą, Pan ocala, Bóg ratuje – zbawia. 

 

Tak więc Jezus jest Tym, który ocala świat. Powiem Wam, że imię Jezus znane było już w Starym 

Testamencie. Imię „Jezus” występuje natomiast w Nowym Testamencie aż 923 razy. 

My często do imienia „Jezus” dodajemy - można powiedzieć - drugie imię, wiecie jakie? 

Chrystus 

 

Co to oznacza? 

Namaszczony, Pomazaniec, Mesjasz 

 

Czyli Jezus Chrystus, nasz Wychowawca jest Tym, którego wyczekiwano, na którego czekano przez wiele 

tysięcy lat. 

Wiemy doskonale, że Mamą Pana Jezusa była i jest Maryja. A kto był Tatą? 



Pan Bóg 

 

Zatem, kim był święty Józef? 

Mężem Maryi, opiekunem Pana Jezusa 

 

A wiecie, jaki zawód miał Józef, co robił? 

Był cieślą 

 

Czyli można powiedzieć, że był poniekąd stolarzem - choć nie do końca – bo zajmował się obróbką 

drewna. Podejrzewam, że i Pan Jezus jako młody chłopiec też pomagał swojemu opiekunowi, uczył się 

od Józefa pracy w zawodzie. 

Wiemy, że Pan Jezus urodził się w Betlejem.  Ktoś z Was wie, co oznacza to słowo? 

Sama nazwa oznacza, że tłumaczy się jako DOM CHLEBA, DOM CIAŁA, DOM MIĘSA. 

 

Według tradycji żydowskiej każdy chłopiec musiał być obrzezany 8 dni po urodzeniu (to był zwyczaj, 

symbol przymierza człowieka z Bogiem), natomiast 40 dni po urodzeniu miał miejsce obrzęd ofiarowania. 

Był to gest symboliczny poświęcenia Bogu tego, co było dla rodziców największą wartością. „W zamian” 

(obrzęd „wykupienia”) ofiarowano wtedy parę synogarlic lub 2 młode gołębie. Również Pan Jezus był 

obrzezany i przedstawiony w świątyni. Myślę, że pamiętacie o tym z ewangelii. 

 

Co jeszcze wiemy o dzieciństwie Pana Jezusa? 

Herod chciał zabić Pana Jezusa 

Pan Jezus musiał wraz z Maryją i z Józefem uciekać do Egiptu 

Po śmierci Heroda wrócili do Nazaretu 

Jak my, bawił się z kolegami 

Pomagał mamie i swojemu opiekunowi 

Dobrze znał Stary Testament – więc musiał się uczyć 

 

A wiecie co się stało, kiedy miał 12 lat? 

Pan Jezus został w Świątyni Jerozolimskiej 

 

Zgodnie z prawem żydowskim każdy mężczyzna po skończeniu 12. roku życia był zobowiązany do 

przybycia do świątyni jerozolimskiej trzy razy w roku: w Święto Paschy, w Święto Tygodni i w Święto 

Namiotów. Zatem Pan Jezus już jako 12-letni chłopiec (pamiętajmy, że 12-letni chłopiec żydowski w 

tamtych czasach to już „mały mężczyzna”) pozostał w świątyni i rozmawiał z Uczonymi w Piśmie – czyli 

można powiedzieć z profesorami, którzy byli pod wrażeniem, zdumieni wiedzą, bystrością i mądrością 

naszego Wychowawcy. 

 

Jeszcze jedno pytanie do Was: jakim językiem posługiwał się Pan Jezus? 

Językiem aramejskim – to był język ojczysty. Z pewnością znał też język hebrajski (obowiązywał on 

już tylko jako język kultowy i język uczonych) i język grecki. 

 

Tak w skrócie możemy przedstawić dzieciństwo Pana Jezusa. Pismo Święte nie zawiera wzmianki o tym, 

co Pan Jezus robił pomiędzy 12 a 30 rokiem życia. Choć po tym ważnym wydarzeniu w świątyni wiemy, 

że Pan Jezus wrócił z Maryją i z Józefem do Nazaretu, był im poddany i czynił postępy w nauce i w 

mądrości. Był dobry dla ludzi i troszczył się o relacje z Panem Bogiem – ze swoim Ojcem. 

 

Czego możemy nauczyć się od małego Pana Jezusa? 

Choć jest Synem Bożym, też nie miał łatwo jako człowiek 

 

Musicie, drogie Dzieci, pamiętać, że Pan Jezus jest PRAWDZIWYM BOGIEM i PRAWDZIWYM 

CZŁOWIEKIEM, narodził się bowiem w ubogiej grocie, musiał uciekać, ciężko pracował, uczył się 

pilnie, zdobywał mądrość, chodził do świątyni, kochał Boga i ludzi. 

Jako młodzieniec Pan Jezus był: pokorny, posłuszny, pilny, wrażliwy, troskliwy, uczuciowy, współczujący, 



miał zasady i stosował je. 

 

Moi Drodzy, w każdej klasie, zanim rozpocznie się lekcja, najpierw wychowawca, potem nauczyciel z 

danego przedmiotu musi wprowadzić pewien regulamin, zasady. Dla dzieci, które idą po raz pierwszy do 

szkoły, często pewne zasady są niezrozumiałe. Może w domu takich reguł jak w szkole nie było, może nie 

wymagano od nas wiele. Dlatego w szkole na początku może pojawić się myśl: „Czego oni ode mnie 

chcą?”. 

Dzieci, które chodzą do szkoły, już zapoznały się z pewnością z regulaminem swojej klasy. Potraficie 

wymienić niektóre jego punkty? 

Po dzwonku na lekcję ustawiamy się przed klasą w parach. 

Lekcję zaczynamy od powitania np. „Dzień dobry”, na zakończenie „Do widzenia”. 

Gdy chcemy coś powiedzieć, podnosimy rękę do góry.  

Gdy jedna osoba mówi, pozostałe słuchają i  nie przerywają. 

Używamy pięknych słów tzw. grzecznościowych: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. 

Podczas zajęć nie można wychodzić z sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela. 

Nie skarżymy. 

Pracujemy cicho, nie przeszkadzamy innym. 

Nie kłócimy się i nie obrażamy. 

Dbamy o książki, zeszyty, przybory szkolne i wyposażenie klasy. 

Jesteśmy uprzejmi wobec innych. 

Jak myślicie, po co istnieją zasady w klasie, po co jest potrzebny regulamin? 

Żeby każdy uczeń wiedział, jakie są jego prawa, przywileje, obowiązki. 

Żeby nie było chaosu. 

Bo my w szkole uczymy się dobrych postaw, cech i wartości. 

A co wtedy, jeśli nie przestrzegamy jakiejś zasady, jeśli nie przestrzegamy regulaminu? 

Otrzymujemy np. uwagę z zachowania, jedynkę, wpis do dzienniczka uwag/ dziennika 

elektronicznego, czarną kropkę, wychowawca może zadzwonić do rodziców. 

A jeśli solidnie wypełnimy swoje zadania, obowiązki, to co wtedy? 

Otrzymujemy pochwałę, nagrodę, wpis do dzienniczka/ dziennika elektronicznego, czerwoną 

kropkę albo serduszko, pochwałę na wywiadówce. 

Czyli widzimy, że zasady, regulamin jest nam potrzebny i jest bardzo ważny. Nasz Wychowawca czyli 

Pan Jezus, także pragnie przekazać nam regulamin, zasady dobrego funkcjonowania klasy i dobrych 

relacji z rówieśnikami. 

Na jakiej lekcji najczęściej podaje się zasady, omawia się pewne problemy związane z zachowaniem, 

mówi się o odpowiednim zachowaniu? 

Na lekcji wychowawczej 

Dlatego naszą pierwszą lekcją będzie – lekcja wychowawcza. 



Nasz Wychowawca również pragnie stopniowo wprowadzić zasady. I dobrze byłoby zapoznać się z tym 

regulaminem, zapamiętać go i podpisać. Przedstawię go za chwilę w punktach. 

Musimy jeszcze pamiętać, że uczniami Pana Jezusa jesteśmy nie tylko w klasie, ale wszędzie gdzie 

przebywamy, jesteśmy nie przez 5,6 czy 7 godzin, ale przez 24 godziny na dobę, nie tylko 5 dni w tygodniu, 

ale przez 7 dni w tygodniu. Dlatego nasz regulamin będzie wyglądał nieco inaczej. 

Dziś poznamy tylko 2 zasady, abyśmy je łatwiej zapamiętali: 

 

1. „O COKOLWIEK BĘDZIECIE PROSIĆ MNIE (JEZUSA – WYCHOWAWCĘ) W IMIĘ 

MOJE, JA TO SPEŁNIĘ”. 

 

Pamiętacie historię Dawida i Goliata? Dawid walczył w Imię Boga i pokonał potężnego żołnierza. W Imię 

Boże Apostołowie dokonywali wielkich rzeczy, cudów. Dlatego my też otaczajmy Imię Pana Jezusa 

wielkim szacunkiem i wzywajmy tego Imienia, ale nie nadaremnie. Dlatego: 

➢ uczeń rozpoczyna dzień od modlitwy (krótka modlitwa): 

- po przebudzeniu podziękowanie Panu Bogu za kolejny dzień, 

- modlitwa za osoby bliskie, za koleżanki i kolegów z klasy, za nauczycieli, 

- prośba o jak najlepsze wykorzystanie i rozwinięcie talentów, 

➢ modlimy się na rozpoczęcie zajęć (modlitwa o Dary Ducha Świętego), 

➢ modlitwa na zakończenie zajęć (ostatnia lekcja), 

➢ uczeń modli się w domu, na zakończenie dnia, 

➢ uczeń modli się podczas posiłków (dziękując Panu Bogu za pokarm, nie marudzimy przy 

posiłkach) 

 

Druga reguła brzmi: 

1. „WSZYSTKO WIĘC, CO BYŚCIE CHCIELI, ŻEBY WAM LUDZIE CZYNILI, I WY IM 

CZYŃCIE!” 

Bardzo często widzimy braki u naszych kolegów, koleżanek, a nie widzimy braków, wad u siebie, dlatego: 

➢ w drodze do szkoły i w szkole pozdrawiamy pracowników szkoły, nauczycieli, rodziców 

innych dzieci słowami „Dzień dobry”, witamy się radośnie z koleżankami i z kolegami, 

➢ podczas lekcji pilnie słuchamy, co nauczyciel pragnie nam przekazać; nie rozmawiamy, nie 

przeszkadzamy, 

➢ jesteśmy mili dla swoich koleżanek i kolegów, nie dokuczamy, nie skarżymy, nie 

wyśmiewamy, 

➢ mówimy prawdę, 

➢ pomagamy sobie nawzajem, 

➢ używamy pięknych, grzecznościowych słów: dziękuję, proszę, przepraszam, 

➢ pozwalamy wypowiedzieć się innym, 

➢ podnosimy rękę, jeśli chcemy zabrać głos, 



➢ pracujemy w ciszy i w skupieniu, 

➢ nie wytykamy publicznie wad innych, 

➢ nie zdradzamy tajemnicy, sekretów, 

➢ nie plotkujemy, nie obgadujemy innych, 

➢ cieszymy się z sukcesów koleżanek i kolegów (nie zazdrościmy, nie porównujemy się z 

innymi). 

 

Te dwie wyżej przytoczone zasady powinny nam towarzyszyć przez całe nasze życie: MODLITWA i 

CZYNY (PRACA). 

 

Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My powoli poznajemy naszego Wychowawcę. Również i 

On powinien nas poznać. 

Choć tak naprawdę to wiem w stu procentach, że On nas dokładnie zna. On nas bardzo kocha, więc zależy 

Mu na nas. 

Mam do Was gorącą prośbę i jednocześnie zadaję Wam dwa zadania: 

1. Dziś, podczas wieczornej modlitwy (czyli rozmowy z Bogiem) opowiedzcie Jezusowi - 

Wychowawcy, co lubicie robić, z czego się cieszycie, co sprawia wam trudność, co Was smuci, 

jakie macie hobby, nawet marzenia. Przedstawcie swoją rodzinę i poproście Wychowawcę/ Jezusa, 

aby nas, naszych najbliższych obdarzył swoim błogosławieństwem, bo to najpiękniejszy prezent 

Boga dla nas. 

2. Pomódlcie się dziś za swoich wychowawców szkolnych, ale również za rodziców, którzy są 

pierwszymi wychowawcami, za mądrych ludzi, którzy troszczą się o Was; za wszystkie osoby, 

które przez Was były smutne, którym sprawiliście przykrość oraz za kolegów i koleżanki z klasy, 

z przedszkola, z podwórka, z placu zabaw. 

 


