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ielu ludzi na świecie marzy o tym, by spotkać Pana Jezusa. Gdyby
każdy człowiek żyjący w dzisiejszych czasach pragnął zająć Jezusowi tylko dwie minuty, to ostatni z rozmówców spędziłby w kolejce
do Niego prawie 27 tysięcy lat! A przecież w tym czasie urodzą się
na Ziemi miliardy kolejnych mieszkańców.
Dlatego dwa tysiące lat temu niektóre osoby otrzymały niesamowity prezent: ich losy,
ich droga przecięły się z drogą Jezusa. Można było zadać Mu pytanie, posłuchać Jego
głosu, dotknąć dłoni. Ale Pan Jezus zostawił swoim uczniom wspaniałą obietnicę:
On zawsze będzie z nami. Można Go spotkać – podobnie jak dwa tysiące lat temu –
w ludziach, którzy potrzebują Jego i naszej pomocy, w modlitwie, w Biblii. Nasze
oczy Go nie dostrzegą, ale serce poczuje Jego obecność.
Ta książka powstała, aby pomóc nam w spotkaniu z Panem Jezusem. Przyjrzyjmy się
kilkudziesięciu postaciom, najczęściej dobrym, i pomyślmy, w jaki sposób zaprosić
Jezusa na spotkanie. Sięgnijmy do Biblii, porozmawiajmy z rodzicami i dziadkami,
z przyjaciółmi i nauczycielami. Zapytajmy swojego serca. Jezus jest blisko. Wystarczy
naśladować tych, którzy Go spotkali.
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Każdy może
być aniołem
G

Anioł rzekł do pasterzy:

„Nie bójcie się!

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście
Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem
dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle
przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.
(por. Łk 2, 10-14)

loria, gloooooriaaaa!!!! – z pokoju
Gabrysi dobiegały coraz to wyższe
dźwięki.
– Przestań! – Hubert zdenerwował się
i pobiegł do mamusi. – Mamo, uszy mi
pękają.
– Hubercik, wiesz, że to dla niej ważne.
Hubert wiedział, oczywiście, że Gabrysia razem ze swoim szkolnym chórem
została zaproszona przez proboszcza
na Pasterkę. O północy chórzystki miały
obwieścić całemu światu, że „wśród nocnej ciszy… Bóg się wam rodzi”.
Siostrzyczka wyszła właśnie z pokoju.
Miała na sobie najlepszą sukienkę.
– A, teraz wiem, dlaczego chcesz
śpiewać na Pasterce! Wystroiłaś się
i myślisz, że chłopakom gały wypadną
na widok takiego aniołka.
Gabrysia chciała coś odpowiedzieć, ale

oczy zaczerwieniły się, usteczka zadrżały i pobiegła z płaczem do pokoju.
– Myślę, że powinieneś ją przeprosić. –
Mama spojrzała surowo.
– Za co? Powiedziałem tylko, co myślę.
– Za to, że jej zespół będzie stał wysoko
na chórze. Z dołu nawet trudno zobaczyć,
kto śpiewa, a cóż dopiero, jakie ma buty.
– To dla kogo tak się wystroiła i ćwiczy
od rana te swoje arie? Na pewno będzie
patrzyła na jakiegoś chłopaka.
– Na pewno – potwierdziła mama. –
Na małego chłopczyka. Nie rozumiesz?
Hubert zaczął coś myśleć i myśleć.
Trwało to długą chwilę, ale w końcu
klepnął się w czoło:
– No dobrze, zrozumiałem. Idę, przeproszę. Może nie jestem aniołem, ale dzisiaj
w nocy mogę się postarać.
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Kuba, Jasiek,
wstawajcie!

Bóg idzie!
B

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba,
pasterze mówili nawzajem do siebie:

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”.
Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli,
jak im to było powiedziane. (Łk 2, 15-20)

ardzo często w szkolnych jasełkach widać
postać anioła, który biegnie do pasterzy
pod Betlejem. Budzi ich, woła: „Kuba, Jasiek,
wstawajcie!”. Przekazuje im dobrą nowinę
o narodzinach Dzieciątka, które stanie się
potężnym królem i Zbawicielem świata.
Tylko… Czy pasterze rzeczywiście spali?
Biblia mówi, że czuwali. Przecież nie mogli
usnąć wszyscy naraz. Musieli opiekować się
owcami, wypatrywać wilków i niedźwiedzi,
odpędzać niedobrych ludzi, nasłuchiwać, czy
nie nadciąga burza. Mieli dużo pracy.
Dlatego pasterze mogą być dobrymi patronami w trakcie przygotowania do Bożego Narodzenia.
Rzadko tak o nich myślimy: patronowie. Nie nosili wielkich
i świętych imion. Nie zbudowano im żadnego ołtarza. Ale
pokazali nam, że czekając
na Pana Boga, trzeba ciężko pracować, a ponadto mieć
otwarte oczy, bo w każdej
chwili, każdego dnia możemy
dowiedzieć się czegoś bardzo
ważnego i spotkać Pana Jezusa.
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Gdy zaś Jezus
narodził się
w Betlejem
w Judei za panowania króla Heroda, oto
Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy
oddać mu pokłon”. (…) Weszli do domu
i zobaczyli Dziecię z Matką Jego,
Maryją; upadli na twarz i oddali Mu
pokłon. I otworzywszy swe skarby,
ofiarowali Mu dary:
złoto, kadzidło i mirrę.
(Mt 2, 1-2.11)

To trzeba

opowiedzieć
po drodze

M

ędrców potem nazywano królami,
bo byli wielcy, znali wiele ksiąg,
tajemnic i gwiazd. Chcieli poznać Najwyższego Króla, o którym w tych księgach przeczytali. Widząc gwiazdę, czyli
znak tego Króla, wyruszyli za nią, by
złożyć Mu pokłon i swoje dary. Wędrując
długo, trafili najpierw do pałacu króla
Heroda, ale odnaleźli tego Króla w biednym schronieniu – w małym Dzieciątku
Jezus. I choć byli wielcy, uczeni i bogaci,
pokłonili Mu się do samej ziemi, składając dary godne tego Króla.

Poznając Króla nad królami, nie szukali
już Go w znakach zodiaku i w magicznych księgach, a prawdę o Nim opowiadali mijanym ludziom.
6 stycznia na ulice wielu miast wyruszają królewskie orszaki. Przebranie
nie jest najważniejsze. Nawet literki
KMB nie są najważniejsze. Najważniejsze jest opowiadanie. Dobrze jest później
cały rok wędrować przez szkołę, przez
podwórko, przez rodzinę i mówić o wspaniałym Królu nad królami. Wtedy spotkanie z Jezusem jest naprawdę udane.
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Do czego służą
Żył w Jerozolimie
człowiek, imieniem

Symeon.

Był to człowiek prawy i pobożny,
wyczekiwał pociechy Izraela,
a Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że
nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza
Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha
przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco,
pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje
zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich
narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę
ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka
dziwili się temu, co o Nim mówiono.
					(por. Łk 2, 25-33)

dziadkowie?

D

ziadku, a czy ty też miałeś dziadka? – Franek pewnego dnia zadał
dziadkowi niezwykłe pytanie.
– Oczywiście, każdy miał dziadka. A dlaczego pytasz?
– Bo zastanawiam się, do czego służą dziadkowie. No, wiesz, oprócz robienia
prezentów i zabierania na wycieczki. Babcia robi pyszne obiadki i szykuje
łóżeczko do spania. A dziadek?
Dziadek odłożył na bok śrubokręt, którym przykręcał nową lampkę
do roweru Franka. Nawet nie wspomniał, że gdyby nie on, to Franek
do dzisiaj jeździłby co najwyżej na hulajnodze.
– Według mnie dziadek najbardziej służy do opowiadania.
– Jak to?
– Dziadek powinien pamiętać całą historię rodziny i opowiadać ją swoim
wnukom. A potem wnuki muszą za sto lat opowiedzieć ją swoim wnukom.
I dziadek powinien opowiadać o Panu Bogu, bo rodzice dużo pracują
i nie mają czasu opowiedzieć ci wszystkiego, co jest w życiu najważniejsze.
Teraz już wiesz, po co są dziadkowie?
– Chyba powoli zaczynam rozumieć.
– Dlatego ucieszyłem się, gdy zapytałeś mnie o mojego dziadka. Ja też, kiedy
byłem mały, zadałem mu to samo pytanie.
– Czyli powinienem jak najwięcej zapamiętać albo zapisać z twoich opowieści.
Postaram się. Aha, ale za rower też dziękuję. Bez dziadka nie ma życia!
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Prorokini

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa
Mojżeszowego, przynieśli Dziecię Jezus do Jerozolimy,
aby Je przedstawić Panu. (…) Była tam również prorokini
Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Nie rozstawała

się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy
w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali
wyzwolenia Jerozolimy. (por. Łk 2, 22.36-38)

Chciałabym mieć taką

M

arcelina nie lubiła przychodzić
do kościoła na pierwszą poranną Mszę. Kościół wypełniał się głównie
starszymi ludźmi. Ale czasem trzeba
było iść z samego rana, żeby później wyjechać na wycieczkę lub w odwiedziny.
– Dziewczynko, możesz mi pomóc? –
szeptała jej do ucha jakaś babcia siedząca za jej plecami. – Weź ten pieniążek,
idź pod ołtarz Serca Pana Jezusa i zapal tam świeczkę. Bardzo bolą mnie
kolana, sama nie dam rady.
Marcelina była bardzo ciekawa,
co oznacza ta świeczka.
– Dziękuję. – Usłyszała po powrocie do ławki. – To w intencji
mojego wnuka. Wczoraj wykryli
u niego straszną chorobę. Tylko
Pan Jezus może go uratować.
Gdy wychodzili z kościoła
po skończonej Mszy świętej, starsza
pani została w ławce. Wyciągnęła
różaniec i zaczęła się modlić.

babcię

– Tato, czy w przyszłą niedzielę możemy
przyjść na pierwszą Mszę świętą? –
zapytała Marcelina.
– Przecież nie lubisz rano wstawać.
– No, wiem, ale teraz chciałam się dowiedzieć, czy Pan Jezus pomógł temu
chłopcu. To może być ktoś z mojej szkoły. Chciałabym mieć taką babcię, która
zapala świeczki, kiedy jestem chora.
A może za tydzień tej pani znowu trzeba będzie pomóc?
– Dobrze, już dobrze. Przyjdziemy na pierwszą Mszę świętą,
zapalimy kilka świeczek, pomodlimy się za wszystkie kłopoty
i podziękujemy za dziadków.
Za wszystkich dziadków na świecie. Zgoda?
– A potem pojedziemy do naszych dziadków na obiadek –
dodała Marcelina, pamiętając,
że babcia zawsze gotuje jej
ulubioną zupę.
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Rodzice
Jezusa

chodzili co roku
do Jerozolimy
na Święto Paschy.

Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem
świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli,
wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni,
gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
(por. Łk 2, 41-46)

Jest jeszcze jeden
W

dom

yobraźmy sobie, że jakaś dwunastoletnia dziewczynka nie wraca po lekcjach do domu. Albo chłopiec. Zaniepokojeni rodzice biegają od drzwi
do drzwi przyjaciół, od jednego sklepu do drugiego, od budki z lodami do warzywniaka z soczkami. Może sięgają już po telefon, usiłują przypomnieć sobie
numer na policję albo do pogotowia ratunkowego. I nagle sąsiadka mówi: „Przecież widziałam, jak wasze dziecko modli się w kościele”. Pojawia się wielka ulga,
potem zdziwienie, a potem… Czy można
skarcić syna za to, że rozmawiał z Panem
Bogiem w Jego świątyni? Czy można robić
wyrzuty córce? A może trzeba ze wstydem
popatrzeć na siebie samego i zapytać:
„Dlaczego od razu nie przypomnieliśmy
sobie, że jest jeszcze jeden dom dla naszego
dziecka – dom Boży?”.
Pan Jezus przypomniał o tym dziś swoim
rodzicom i wszystkim rodzicom świata.
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Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł:
„Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”.
Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek”.
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa
świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego,
bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi
pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: Panu, Bogu
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. (...) Gdy diabeł
dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. (Łk 4, 1-8.13)

Jedna
W

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu
			
i przebywał w Duchu Świętym
na pustyni czterdzieści dni,

gdzie był kuszony przez diabła.

dobra odpowiedź...

pewnej bajce stara zgryźliwa
kobieta wędrowała często przez
miasteczko, podpierając się drewnianym kosturem. Dzieci, urwisy, krzyczały na jej widok, dokuczały jej, śmiały
się z niej. Musiała je odpędzać, grozić
im, a nawet rzucać kamykami, by dały
jej spokój. Trwało to całymi latami.
Aż wreszcie któregoś dnia ktoś mądry
przyniósł jej torbę pełną małych cukierków: „Niech pani rzuca w te dzieci cukierkami, a stanie się wielki cud”. Posłuchała tej rady. I stał się cud. Od tej
pory dzieci przestały wytykać ją
palcami, przestały jej dokuczać.

Biegały za nią po dawnemu, ale życzliwie się uśmiechały i przyjaźnie z nią
rozmawiały.
Zły duch namawia nas, by rozrzucać wokół siebie złe słowa, kwaśne miny, niedobre uczynki. By pamiętać tylko o sobie,
a nie o innych ludziach. Pan Jezus
na pustyni odrzucił takie pokusy. Namawia nas dzisiaj do dobrych słów, radosnych uśmiechów, życzliwych uczynków,
postu i modlitwy. Musimy codziennie
wybierać, kogo chcemy posłuchać:
Pana Jezusa czy złego
ducha. Jest tylko jedna
dobra odpowiedź…
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CHRZCICIEL
Takie jest świadectwo Jana.
Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów
i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał,
a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”.
(...) Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi
Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja
nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.
(J 1, 19-20.26-27)

Jedyny
R

i niepowtarzalny

adek wrócił ze szkoły z miną skwaszoną jak ogórki na zimę. Usiadł przy babci
i westchnął głęboko:
– Do naszej klasy przyszło dwóch nowych chłopaków. Należą do innej religii. Dzisiaj głośno zapytali, czy ktoś chce się do nich przyłączyć.
– I to jest problem? – zapytała babcia.
– Bo ja sam zacząłem się zastanawiać, dlaczego akurat niektórzy
są chrześcijanami, a inni nie są. Co to za różnica? A w dodatku
kilku kumpli zaczęło z nimi rozmawiać, że może się przyłączą.
Nie wiem, czy to na serio czy tylko się wygłupiali.
Babcia też spoważniała, bo i problem nie był taki codzienny.
Nabrała powietrza:
– Wiesz, Radku, wszędzie są dobrzy ludzie. Ale każdy człowiek powinien zadać sobie pytanie, dlaczego wierzy w takiego, a nie innego Boga.
– A ty wiesz?
– Wiem. – Babcia radośnie się uśmiechnęła. – Bo nigdy w życiu
nie spotkałam lepszego, mądrzejszego i bardziej kochającego człowieka.
– Mówisz o dziadku? – zdziwił się Radek.
– Mówię o Jezusie. On wszystko pokonał, nawet śmierć. Niech inni
wierzą, w co chcą. Nie wiedzą, co tracą. My musimy im o Jezusie
powiedzieć. Porozmawiaj jutro z tymi kumplami. Ale najpierw sam
musisz pomyśleć, co zawdzięczasz Panu Jezusowi. Zawsze o tym pamiętaj, nawet kiedy mnie już zabraknie, dobrze? A teraz chodź na zupkę.

Wystąpił

Jan

Chrzciciel
na pustyni
i głosił chrzest
nawrócenia
na odpuszczenie
grzechów.

(...) W owym czasie przyszedł
Jezus z Nazaretu w Galilei
i przyjął od Jana chrzest
w Jordanie. W chwili
gdy wychodził z wody,
ujrzał rozwierające się
niebo i Ducha jak gołębicę
zstępującego na siebie.
A z nieba odezwał się
głos: „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie
mam upodobanie”.
(Mk 1, 4.9-11)

Mamo,
czy Pan Bóg ma

komputer?
M

amo, czy Pan Bóg ma komputer? –
zapytał Marek.
– Nie wiem, chyba nie. A dlaczego pytasz?
Syn pokazał zeszyt do religii:
– Mieliśmy lekcję o chrzcie Jezusa.
Podobno z chwilą chrztu wszyscy stajemy się synami Bożymi. Tylko zastanawiam się, w jaki sposób Pan Bóg może
zapamiętać nasze imiona? To ponad dwa
miliardy ludzi na świecie.
Mamusia uśmiechnęła się rozbawiona:
– A nie masz większych problemów?
Marek nie poddawał się łatwo:
– Oczywiście, że mam, tylko nie wiem,
czy są większe czy mniejsze. Czy przy

moim chrzcie też słyszałaś jakiś głos
z nieba?
Mamusia spoważniała:
– Nie uwierzysz, ale w sercu usłyszałam
szept: „To jest twój syn, ale także mój
syn. Dbaj o niego!".
Chłopiec pokiwał głową:
– I dlatego codziennie gotujesz obiady?
Mamusia pogłaskała go po głowie:
– I dlatego codziennie się modlimy. Pan
Bóg zna nasze imiona nawet bez komputera. Tylko czy my codziennie o Nim
pamiętamy?
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Trzeciego dnia odbywało się

wesele

w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa
i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już
wina”… Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą!” I napełnili je aż po brzegi.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, (…) przywołał pana
młodego i powiedział do niego: „(…) zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to
początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. (por. J 2, 1–11)

Niewyczerpane
		 zapasy

A

gata od dwóch miesięcy
szykowała się na ślub
swojej kuzynki Agnieszki.
Nagle, godzinę przed wyjazdem, z kuchni dobiegł
okropny krzyk. Mamusia skaleczyła się nożem w rękę, leciało sporo
krwi, zachlapała się weselna sukienka.
Tatuś szybko zarządził: „Jedziemy
do szpitala!”. Agata rozpłakała się na całą
szerokość buzi: „A ślub? A wesele? A tańce? A prezenty?”. Tatuś spojrzał na nią
łagodnie: „Czy to jest ważniejsze od zdrowia mamusi? Biegnij teraz do kościoła

cudów
i pomódl się za Agnieszkę, to będzie dzisiaj najlepszy prezent
dla niej! Przyda się jej bardziej
niż nasze kwiaty. I za mamę
też się pomódl”.
Czasem diabeł wszystko pomiesza i ukradnie człowiekowi radość.
Na szczęście Pan Bóg ma zawsze przygotowane niewyczerpane zapasy radości
i cudów. Potrzebny jest tylko ktoś taki
jak Maryja, żeby wyprosić dla innych
ludzi wspaniałe dary. Spróbuj, na pewno
także tobie uda się wymodlić codziennie
coś dobrego dla swojej rodziny.
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Był wśród

faryzeuszów

pewien człowiek,

imieniem

dostojnik
żydowski.

Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu:
„Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić
takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim”. W odpowiedzi rzekł
do niego Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie,
nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodem powiedział do Niego: „Jakżeż może się
człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki
i narodzić się?” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha,
nie może wejść do królestwa Bożego". (J 3, 1-5)

Piramida

mądrych ludzi
W

szkole najważniejszy jest nauczyciel. Gdyby zabrakło książek,
ławek, a nawet dachu nad głową, zostanie dobry nauczyciel. Gdyby zabrakło
nauczycieli, szkoła zmieni się w pusty
budynek. Ciekawe, skąd nauczyciele wiedzą to wszystko, o czym nas nauczają…
Pewnie chodzą do jeszcze mądrzejszych
nauczycieli, a ci mądrzejsi nauczyciele
do supermądrych uczonych.
Nikodem, który był nauczycielem
w Izraelu, przyszedł w nocy do Jezusa.
Pomyślał, że gdzieś tam, na szczycie tej
piramidy mądrych ludzi, znajduje się

jeden, najważniejszy
i najmądrzejszy mistrz.
I że tym mistrzem
może być Jezus Chrystus.
Nie pomylił się. A przy okazji tej nocnej
rozmowy dowiedział się od Pana Jezusa,
że prawdziwym nauczycielem drugiego
człowieka może być tylko ten, kto wskazuje drogę do nieba. Bo ze wszystkich
zadań, jakie człowiek ma w życiu
do wypełnienia, to jest zadanie najważniejsze: zdobyć niebo.
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Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni.
(…) Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody.
Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić!” (…) Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty
będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” (…) W odpowiedzi
na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie
pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam,
stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”.
												(J 4, 6-7.9.13-14)

Niech tatuś
T

zdecyduje

omek miał dzisiaj dyżur przy wyrzucaniu śmieci. Po drodze wyjął
ze skrzynki pocztę i gazety reklamowe.
Na samej górze błyszczał wielki tytuł:
„Wszystko dla dzieci!”.
– Tato, zobacz! – Agata i Zuzia natychmiast przyłączyły się do chóru. – To
wszystko jest w naszym mieście!
Aquapark, park linowy, kręgielna,
gokarty, wesołe miasteczko i tysiąc
innych superowych rozrywek!
Obiecałeś nam, że pójdziemy gdzieś przed
Adwentem. Prosimy!
– Tak, obiecałem.
Ale musicie wybrać
wspólnie jedno miejsce.
Następnego dnia nadal
trwały spory, bo każdy
chciał odwiedzić coś
innego. Potem niektórzy

przestali się do siebie odzywać. Trzy dni
później rodzice zebrali gromadkę przy
stole.
– Co jest najważniejsze w rodzinie? –
Postawił pytanie tata.
– Obiad, modlitwa, sprzątanie, pieniądze, zdrowie? – Zgadywali.
– To wszystko nie smakuje bez zgody
i miłości. To co robimy?
Trzy głowy opadły, jakby szukały mrówek na podłodze.
– Już wiem. – Tomek popatrzył
na swoje rodzeństwo. – Niech tatuś
wybierze, a my się na wszystko
zgadzamy. Zgoda?
– Zgoda. – Zuzia i Agata odetchnęły
z ulgą i po raz pierwszy od kilku
dni naprawdę się uśmiechnęły.
Bo są rzeczy ważne i ważniejsze.
I takie całkiem najważniejsze,
które łatwo nieraz przegapić.
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Z NAIN

a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie
wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory
tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: „Nie płacz!”
Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł:
„Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
(Łk 7, 11-15)

Wkrótce potem
[Jezus] udał się do pewnego

miasta, zwanego
Nain;

Mój syn na mnie

czeka

C

iocia Klara przychodziła na cmentarz przynajmniej raz w miesiącu.
Opiekowała się grobem swojego zmarłego
syna. Kilka metrów dalej przy jednym
z grobów siedziała zawsze ta sama kobieta. Odwiedzała cmentarz codziennie.
Ciocia podeszła do niej, porozmawiała.
Kobieta także straciła dziecko. Ciocia
Klara powiedziała:
– Rozumiem, co czujesz. Ja robię
wszystko, by jak najszybciej spotkać się
ze swoim zmarłym synem.
Kobieta zdziwiła się:
– W jaki sposób?

Ciocia odparła:
– Staram się każdego dnia ciężko
pracować i pomagać ludziom, by zasłużyć na niebo. Wiem, że mój syn czeka
tam na mnie.
Porozmawiały jeszcze chwilę i pożegnały się serdecznie. Tydzień później ciocia
Klara nie spotkała już tej kobiety
na cmentarzu. Najwyraźniej nieznajoma,
zamiast siedzieć i smucić się, zaczęła
„pracować na niebo”. Nie umiemy przywrócić do życia naszych zmarłych, ale
to nie znaczy, że ich ponownie nie spotkamy. Trzeba tylko trafić do nieba.
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Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg,
zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem.
Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair.
Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka
dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł
więc z nim (…). Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej:
„Talitha kum”, to znaczy:

„Dziewczynko,
mówię ci, wstań!”

Dziewczynka natychmiast wstała
i chodziła, miała bowiem dwanaście lat.

(Mk 5, 21-24.41-42)

Zamień smutek

K

na uśmiech

ażdy człowiek musi kiedyś przetrwać najsmutniejszą chwilę życia:
śmierć swoich rodziców. A czy może istnieć godzina jeszcze ciemniejsza, straszniejsza? Niestety – może… Największą
tragedię przeżywają rodzice, którzy
utracili dziecko. Dlatego Jair musiał być
najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dzięki Panu Jezusowi ocalił ukochaną córkę. Odzyskał radość życia, znowu
mógł chwycić dziewczynkę za rękę

i pobiec z rodziną na łąkę lub do świątyni! Wiemy, że dla wszystkich jest przygotowane miejsce w niebie, że jesteśmy
zaproszeni do wiecznego życia i nic nas
nie rozdzieli. Dlatego szukajmy Pana Jezusa, biegnijmy za Nim jak Jair, módlmy się za swoich rodziców, rodzeństwo
i wszystkich, których chcemy odnaleźć
w niebie. Tylko Pan Jezus potrafi pokonać śmierć i zamienić naszą rozpacz
w niekończący się uśmiech.
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Wtem przyszli do Niego
z paralitykiem, którego niosło czterech.

(...) Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje
grzechy. (…) Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!” On wstał, wziął zaraz
swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. (Mk 2, 3-5.11-12)

Czy to
D

Gdy [Jezus] po pewnym czasie
wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu.
Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.

działa?

ziesięć minut po ostatniej lekcji
w parku naprzeciw szkoły zebrało
się czterech chłopców.
– Ludzie, ja już nie wytrzymam z Markiem. Musimy coś zrobić.
Darek, Karol, Dominik i Tomek drapali się
w głowy. Wszyscy mieli powyżej uszu zachowania Marka. Niby to kolega z klasy,
ale jakże nieprzyjemny! Na każdej przerwie biegał ze skargami do nauczycieli,
a sam najwięcej zaczynał.
Przezywał, dokuczał,
zaczepiał nawet
młodszych.
– Ja proponuję napisać
list, żeby go gdzieś przenieśli – zaproponował
Darek.
– Nie odzywajmy się
do niego – wymyślił Karol.
– A ja bym go po lekcjach
wyciągnął do parku i… no wiecie, porządne bęcki by dostał na uspokojenie –
dorzucił Tomek.

Wszyscy patrzyli jeszcze na Dominika.
– Dziś pierwszy piątek – wypalił Dominik.
– My tu o innych sprawach. Halo, wróć
na ziemię – zaśmiał się Darek.
– Jestem na ziemi. Ale tak sobie myślę,
żebyśmy poszli dzisiaj wszyscy czterej
do spowiedzi i do Komunii świętej i ofiarowali to za Marka? Może się zmieni?
Wykrzywione miny chłopaków starczyły
za całą odpowiedź. Ale Dominik
ciągnął:
– Co wam szkodzi, spróbujmy.
Zawsze zdążymy go jeszcze
spacyfikować.
W końcu dali się przekonać.
Pobiegli do kościoła.
– Dominik, jesteś pewien, że
to działa? – Darek chciał się
jeszcze upewnić.
– W Ewangelii działało.
Teraz wszystko zależy od naszej wiary.
Przekonamy się. No, to kto pierwszy
do konfesjonału?
Ciekawe, czy zadziała… Jak myślicie?
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Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem
[Jezus] wychodził z Jerycha,

niewidomy żebrak, Bartymeusz,
syn Tymeusza, siedział przy drodze.

Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną!” (…) A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”
Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja
wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
									

Dwie
I

(Mk 10, 46-47.51-52)

ciemności

stnieją dwa rodzaje ciemności. Pierwszą z nich możemy poznać, kiedy zamkniemy oczy, zawiążemy czarną chustką i zamkniemy się w piwnicy bez okien
i bez światła. Prawdopodobnie w ciągu
kilku pierwszych minut nabijemy sobie
guza. Drugi rodzaj ciemności pojawia się
wówczas, kiedy zamkniemy swoje serce
w metalowym pudełku i zakopiemy kilometr pod ziemią. Serce podpowiada nam,
w jaki sposób kochać ludzi i być dla nich
życzliwym. Serce mówi również, kiedy
popełniamy grzechy, i uczy nas, w jaki
sposób uwolnić się od zła. Nie wiemy,

czy Bartymeusz
cierpiał tylko
z powodu tej
pierwszej ciemności
czy też obydwu. Ale z całą pewnością
możemy powiedzieć, że Pan Jezus
chce wyleczyć całego człowieka: jego
oczy i jego serce. Tylko wtedy nasze
życie jest piękne i co więcej – nigdy się
nie skończy. Aby wypatrzyć drogę
do królestwa niebieskiego, są nam
potrzebne dobre oczy duszy.
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A mówił to wystawiając go na próbę. (...) Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów
nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z uczniów
Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma
pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zatem
rzekł: „Każcie ludziom usiąść!” (...) Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.
(J 6, 5-7.10-11)
									

Ostatnia kanapka?

M

Kiedy więc Jezus
podniósł oczy i ujrzał,
że liczne tłumy schodzą
do Niego, rzekł do Filipa:
„Skąd kupimy chleba,
aby oni się posilili?”

iała to być najwspanialsza
wycieczka na świecie. I tak by
się pewnie stało, gdyby w drodze powrotnej nie popsuł się autokar. Siedzieli
w środku lasu, poza zasięgiem telefonów
komórkowych. Wychowawczyni czytała
im książkę, aby zapomnieli o pustych
brzuchach.
Czarek miał jeszcze w plecaku ostatnią
kanapkę. Chętnie wbiłby w nią zęby, ale
bał się, że koledzy wydrą mu ją z rąk.
– Proszę pani, kiedy pojedziemy? –
zapytała Marta. – Już umieram
z głodu. Tak naprawdę,
a nie na niby.
Pani bezradnie rozejrzała się
wokoło.
– Gdzie pochowamy Martę? –
zaśmiał się głupio Tomek, którego zawsze trzymały się żarty. –
Tutaj, w lesie? Czy zabierzemy
ją na cmentarz?

Marta zrobiła się jeszcze bardziej blada.
Czarek westchnął i sięgnął do plecaka:
– Nie umieraj, została mi jeszcze jedna
kanapka. Uratuję ci życie.
Gdy Czarek ofiarował swoją kanapkę,
jakby za dotknięciem anielskiego promyka w stronę Marty wyciągnęło się
więcej rąk. Każdy miał jeszcze coś schowanego na czarną godzinę, tylko bał się
wyciągnąć przy kolegach, aby mu
nie zabrali. Pani zebrała na kocyk wszystkie kanapki, batony,
soczki i cukierki.
– Kochani, przed nami
prawdziwa uczta. Jesteśmy
uratowani.
Dzięki kanapce Czarka
jedzenie rozmnożyło się
i wszyscy wrócili do domu
zadowoleni. Bo nie zawsze
ludziom brakuje jedzenia. Tylko
niektórzy nie lubią się dzielić.
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Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!”
A On rzekł: „Przyjdź!” Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa.
Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj
mnie!” Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś,
małej wiary?” Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi,
upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.
									
(Mt 14, 25-33)

(…) przyszedł do nich,
krocząc po jeziorze.
Uczniowie, zobaczywszy Go
kroczącego po jeziorze, zlękli
się myśląc, że to zjawa,
i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił
do nich: „Odwagi! Ja jestem,
nie bójcie się!”

Same
M

nieszczęścia

arek kręcił się w kuchni wokół
mamy, która szykowała kanapki
do szkoły. Zaglądał przez ramię, wzdychał, wreszcie wydusił z siebie:
– Mamo, możesz zrobić kanapkę więcej?
– A co ty się zrobiłeś takim żarłokiem?
Pamiętam, że przynosiłeś kiedyś kanapki z powrotem do domu.
– Ale dzisiaj mamy mecz. Poza tym
chciałem się podzielić z Jarkiem.
– A co się stało?
– Jego tata stracił pracę, mama jest
chora, samochód się popsuł, pies zdechł,
siostra złamała rękę. Jednym słowem:
same nieszczęścia. Zauważyłem,
że Jarek od dwóch tygodni nie przynosi
kanapek. Chciałem mu pomóc.
Zgadzasz się, mamo?
Kobieta uśmiechnęła się wzruszona:
– To cudowne, że dostrzegłeś problemy
kolegi. Z tego, co mówisz, to rzeczy-

wiście grunt
usunął im się
spod nóg i wpadli
w środek burzy jak Piotr na jeziorze.
– Jaki Piotr? Wujek Piotr? Przecież
on nie mieszka nad jeziorem.
– Później ci wytłumaczę. Pomożemy im
tak, jak umiemy. Modlitwą i kanapkami.
Tydzień później Marek wpadł do domu
rozpromieniony:
– Mamo, modliłem się za Jarka. Namówiłem jeszcze Agatę i Julkę, i Kaśkę.
Nawet Kamila, chociaż chłopaki są jakieś
ciężkie do modlitwy. I wiesz, co?
Już nie musisz robić kanapek.
Wszystko układa się coraz lepiej.
Znowu płyną przez życie, nie toną.
Dzięki za dobrą radę.
– Nie ma za co. Pamiętaj tylko, że
w życiu często toniemy, więc ta dobra
rada przyda się jeszcze wiele razy.
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Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w strony Tyru i Sydonu.

A oto kobieta kananejska,

K A NA N EJ SK A

wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!
Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej
ani słowem. (...) Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły
z domu Izraela”. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi!”
On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom”. A ona odrzekła:
„Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów”.
Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się
stanie, jak chcesz!” Od tej chwili jej córka była zdrowa. (Mt 15, 21-28)

Znasz kogoś ważnego?

W

poczekalni siedziało kilka osób.
Przyszła kobieta z zawiniątkiem
na ręku. Zawiniątko cichutko płakało.
– Muszę się dostać do lekarza. Dziecko
ma gorączkę – poprosiła pielęgniarkę.
– Mamy komplet, nawet więcej.
Kobieta rozejrzała się bezradnie z nadzieją, że ktoś ustąpi miejsca w kolejce. Wszyscy jednak czekali na lekarza
jak na zbawienie. Wyciągnęła z kieszeni
telefon komórkowy i zaczęła coś szybko
pisać. Siedząca obok starsza kobieta podsunęła matce jabłuszko.
– Proszę – rzekła. – Pani też nie wygląda najlepiej.
– Dziękuję. – Uśmiechnęła się matka. –
Jeszcze tylko trzy SMS-y i zjem.
Kolejka przesuwała się powoli, a godzina
zamknięcia była tuż-tuż… Nagle otworzyły się inne drzwi, z napisem „Dyrektor”.
Mężczyzna rzucił okiem na zegarek.

– Zapraszam panią
do siebie – rzekł.
Kwadrans później uradowana matka wyszła
z jego gabinetu z plikiem recept. Starsza
pani patrzyła zdumiona:
– Już wiem! Pewnie zna pani kogoś ważnego, a on zadzwonił do dyrektora. Ja
też chciałabym mieć takie znajomości.
– Zgadza się. – Szczęśliwa matka
nie mogła powstrzymać uśmiechu. –
Wysłałam prośbę do kilku moich znajomych, aby się natychmiast pomodlili
i wstawili za nami u Pana Jezusa. A że
On zna wszystkich, nawet dyrektora…
Nie dokończyła zdania, szybko się pożegnała i wybiegła do apteki po lekarstwa.
A starsza pani wyciągnęła z torebki
różaniec. Bo niektóre znajomości bardzo
się przydają…
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Zapytał Go pewien
zwierzchnik:
„Nauczycielu

dobry, co mam
czynić,
aby osiągnąć
życie wieczne?”

Jezus mu odpowiedział:
„Czemu nazywasz Mnie dobrym?
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Znasz przykazania: Nie cudzołóż,
nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj
fałszywie, czcij swego ojca i matkę!”
On odrzekł: „Od młodości
przestrzegałem tego wszystkiego”.
Jezus słysząc to, rzekł mu: „Jednego
ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko,
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie; potem przyjdź
i chodź za Mną”. Gdy to usłyszał, mocno
się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty.

(Łk 18, 18-23)

Co chcesz

A

zmienić w życiu?

ndrzej po ostatniej lekcji długo
pakował swoje książki. Wszyscy
uczniowie wyszli już z klasy, a on wzdychał i układał rzeczy w plecaku w tempie żółwia wracającego z dalekiej podróży. Pani nauczycielka stanęła obok niego
i zapytała, co się stało.
– Nic się nie stało – odparł. – Tylko czekam, aż wszyscy wyjdą z szatni.
– Nie lubisz swoich kolegów?
Andrzej wzruszył ramionami.
– To oni nie lubią mnie.
I nie wiem, dlaczego.
Nauczycielka uśmiechnęła się
łagodnie:
– Chyba się domyślam. Tylko
nie wiem, czy chciałbyś poznać prawdę. Dla niektórych
ludzi prawda bywa trudna.

– Jestem gotowy – zapalił się Andrzej. –
Proszę mówić, wszystko wytrzymam.
– Bo widzisz… kilka razy już słyszałam… różne osoby skarżyły się, że ty
nigdy nikomu nic nie pożyczasz i nikogo
nie częstujesz swoimi słodyczami. Gdybyś potrafił to zmienić… Jak myślisz?
Andrzej pokiwał głową. Zamyślił się
tak głęboko, że nawet nie powiedział
„dziękuję” ani „do widzenia”. Wyszedł z klasy.
Ciekawe, czy potrafi
się zmienić… Ile czasu
będzie potrzebował? To
chyba nie jest łatwe, ale
z pomocą Pana Jezusa
wszystko jest możliwe.
A ty, co chciałbyś zmienić w swoim życiu?
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A była tam kobieta,

która od osiemnastu lat miała ducha niemocy:
była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył,
przywołał ją i rzekł do niej: „Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy”. Włożył na nią
ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. (por. Łk 13, 10-13)

Jezus
nauczał raz
w szabat
w jednej
z synagog.

Trzeba ją uratować
T

omek wybłagał wreszcie u ojca niedzielny męski spacer do lasu. Miał
tyle pytań! Wędrowali razem leśną drogą i rozmawiali o rzeczach ważnych
i nieważnych. Nagle na drodze pojawiła się kobieta. Szła ze wzrokiem
utkwionym w ziemię, jakby
czegoś szukała.
– Tatusiu, chyba coś zgubiła – szepnął Tomek. – Może
powinniśmy jej pomóc?
– Oczywiście – zgodził
się ojciec.
Zbliżyli się do kobiety.
I wtedy zauważyli, że kobieta
niczego nie szukała. Była po prostu tak mocno przygarbiona,
że musiała podpierać się laską.
– Co się pani stało? – zapytał Tomek, chociaż tatuś lekko trącał go
łokciem na znak, że nie wypada
wtrącać się w cudze sprawy.

Okazało się, że kobieta ciężko pracowała
w fabryce, potem miała jeszcze wypadek. I wychowała czwórkę dzieci.
I mieszka daleko od sklepu. I w ogóle
dużo nieszczęść. Słuchali tego ze smutkiem. Tomek niemal zaczął płakać.
Na szczęście tatuś szybko wyciągnął z kieszeni wizytówkę:
– Mój przyjaciel jest dobrym
lekarzem, zajmuje się kręgosłupami. Proszę zadzwonić.
Postaramy się pomóc.
Kobieta uśmiechnęła się promiennie i chciała pocałować tatusia w rękę. Na wszelki wypadek szybko
się pożegnali i ruszyli dalej polną drogą.
– Dobrze, że ją zapytałeś – stwierdził
tatuś. – Może uda się ją uratować. Czasami warto się zainteresować cudzym
nieszczęściem i zapytać wprost, zamiast
zadowolić się pustym współczuciem lub
zasłaniać niby dobrym wychowaniem.
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On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu
języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy:
Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka
się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. (Mk 7, 32-35)

A lekcje

M
Przyprowadzili Mu

głuchoniemego

i prosili Go, żeby
położył na niego rękę.

odrobione?

ichał wpadł jak bomba do mieszkania:
– Słuchajcie, sensacja! Do mieszkania
na parterze wprowadza się nowa rodzina!
– Ludzie często zmieniają mieszkanie –
odparł tatuś. – Dlaczego nagle tak się
zainteresowałeś?
– Ja wiem! Bo tam jest śliczna dziewczyna w wieku Michała – wypaplał Jędrek, młodszy brat.
Jak wiadomo, w takich sprawach
zawsze można liczyć na młodsze
rodzeństwo. Michał tym razem nie dał
się wciągnąć w dyskusję, tylko wybiegł
z mieszkania. Dokąd? Wiadomo: na parter.
Po kilku minutach jednak wrócił
ze skwaszoną miną:
– Wiesz, tato, ta dziewczyna jest niemową. Chciałem do niej zagadać, ale napisała mi tylko na kartce, że ma na imię
Zuzia.
– A rzeczywiście jest śliczna? – Uśmiechnął się tatuś.
– Jak anioł!
– Masz więc dwa rozwiązania. Albo nauczysz się trochę języka migowego…

– Albo? –
zapytał
Michał. –
Bo zanim
się nauczę,
miną miesiące!
Ojciec wyciągnął z neseseru nowy notatnik:
– Zostaje pisanie. Tylko czy ona zechce
rozmawiać z takim chłopakiem jak ty?
Godzinę później Michał wrócił do domu.
Cztery strony notatnika zostały zapełnione drobnym pismem.
– Tato, już tyle o niej wiem: co lubi,
gdzie mieszkała, z kim się koleguje! Chyba o żadnej dziewczynie w mojej klasie
nie wiem tyle, co o Zuzi.
– Świetnie! – ucieszył się tatuś. –
Umiesz więc słuchać, kiedy się do ciebie
pisze. Pozwól mi na chwilę ten notes,
muszę coś wpisać.
Po chwili notes wrócił w ręce Michała,
który spojrzał na krótką notatkę:
„Czy lekcje już odrobione?”.
– No tak – westchnął Michał. – Teraz
nie mogę udawać, że nie słyszałem pytania. Już idę…
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Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął;
lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich:
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,
nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.

Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten
nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
											(Mk 10, 13-16)

Gdzie są
W

moje dzieci?

czasach Pana Jezusa dzieci miały
trudniejsze życie niż obecnie.
Nie mogły zbyt często odzywać się przy
ludziach dorosłych i nawet Apostołowie usiłowali odgonić je od kolan Jezusa. Na szczęście Pan
Jezus zwrócił dorosłym ludziom
uwagę: „Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie”.
Pewna dziewczynka zrobiła
w domu maleńką awanturę.
O co? O zmywanie naczyń
po obiedzie czy o wyrzucanie śmieci do pojemnika?
Albo o to, że znowu była
na obiad zupa, której ona
nie lubi? Otóż nie – dziewczynka pragnęła jechać w niedzielę
do kościoła, natomiast rodzice
nie mieli ochoty. Mamusia narze-

kała, że trochę bolą ją nogi i chętnie
odpocznie w domu. Tatuś wolał zająć
się sprzątaniem garażu. A dziewczynka
tupała i płakała, aż w końcu rodzicom
zmiękło serce i pojechali razem
do kościoła. Prawdopodobnie w wielu
domach są dzieci, które chętnie
odwiedziłyby w niedzielę Pan Jezus,
ale dorośli nie zawsze mają czas
lub chęć pojechać z nimi do świątyni. I właśnie do wszystkich
takich tatusiów i mamuś,
i dziadków Pan Jezus wypowiada
te same słowa: „Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie”.
„Przyprowadźcie je do kościoła.
To są także moje dzieci – tłumaczy Pan Jezus. – I chciałbym
je zobaczyć w niedzielę
w swoim domu”.
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Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto.

A był tam pewien człowiek,
imieniem Zacheusz,

zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć
Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał
w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko,
albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.
Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.
(Łk 19, 1-6)

Jeszcze

jedna szansa
Z

acheusz był bogatym, ale niezbyt dobrym człowiekiem.
Jego imię oznacza: „sprawiedliwy”, „czysty”, lecz Zacheusz postępował zupełnie odwrotnie: skrzywdził wielu ludzi. Pan Jezus postanowił
dać mu jeszcze jedną szansę. Zacheusz przyjął ją i z wielką radością zdecydował się
zmienić swoje życie. Korzystając z obecności Pana Jezusa, natychmiast złożył głośno
pierwsze przyrzeczenie. Obiecał rozdać wielką część swojego majątku ludziom ubogim i tym, którzy doznali od niego krzywdy.
Pan Jezus przebaczył mu grzechy. Można powiedzieć, że w historii Zacheusza została
opisana wspaniała spowiedź: wyznanie grzechów, chęć poprawy, przebaczenie i pomysł zadośćuczynienia, czyli naprawy wyrządzonego zła. Dlatego tę historię czyta się
wspaniale szczególnie przed pójściem do konfesjonału.

51

		

W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi.

Tam pewna niewiasta, imieniem Marta,
przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem
Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się
Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło
rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego
i rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja
siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?
Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej
odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się
i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę,
której nie będzie pozbawiona”.

Szafa pełna

(Łk 10, 38-42)

G

czekolady

rześ bardzo lubił odwiedzać ciocię
Bronisławę i wujka Romana. Wujek był staromodny i nie miał w domu
komputera, ale za to olbrzymia szafa
przyciągała Grzesia jak magnes. W szafie na różnych półkach leżały czekolady,
bombonierki i cukierki. Ciocia pozwalała Grzesiowi brać to, na co miał ochotę,
a potem wychodzić do ogrodu i bawić się
z psem albo bujać się na huśtawce.
Gdy wujek umarł, ciocia przeprowadziła
się do małego mieszkania w bloku. Zniknęła wielka słodka szafa. Znikły ogródek
i huśtawka. Po kilku wizytach zniknął również Grześ. Nie miał już ochoty odwiedzać cioci, chociaż ona bardzo
cieszyła się na jego widok. Nawet pies
patrzył z tęsknotą na drzwi i merdając
ogonem, czekał na Grzesia. Ale okazało się, że chłopiec bardziej chyba lubił

odwiedzać starą
szafę z czekoladą niż wujka
i ciocię.
Buzia służyła
mu bardziej
do wchłaniania
cukierków niż do rozmawiania i obdarowania ludzi uśmiechami. Czy można coś
na to poradzić? Chyba można, ale trzeba
uczyć się od Pana Jezusa i od Marii. Pan
Jezus w Ewangelii zwrócił jej siostrze
uwagę: „Pamiętaj, że są rzeczy ważniejsze niż jedzenie. Gdy przyjmujesz gości
albo sam wędrujesz do kogoś w gościnę,
to ludzie wokół ciebie są ważniejsi
od tego, co stoi na stole. Spotykaj się
więc z kolegami, ciociami i sąsiadami
i rozdawaj dobre słowa, a nigdy
nie zabraknie ci przyjaciół”.
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Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go miłował!” Niektórzy z nich powiedzieli:
„Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”
A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara,
a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”. Siostra zmarłego,
Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”.
Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę
Bożą?” Usunięto więc kamień. Jezus zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź
na zewnątrz!” I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego
była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”.
(por. J 11, 17-44)

Trudna prośba

Ł

Kiedy Jezus przybył do Betanii, zastał Łazarza
już od czterech dni spoczywającego w grobie…

azarz należał do najbliższych przyjaciół Pana Jezusa. Nie został jednym z dwunastu Apostołów, lecz dzielnie
wspierał Pana Jezusa razem ze swymi
siostrami, Martą i Marią. On również
przeżył najwspanialszy, ale i najstraszniejszy cud Pana Jezusa. Został wskrzeszony, czyli ożywiony, cztery dni po swojej śmierci.
A dlaczego ten cud był taki
straszny? Bo najpierw
Łazarz musiał naprawdę umrzeć. Przeszedł
ciężką chorobę, później zamknął oczy –
wydawało się,
że już na zawsze.

Pochowano go w grobie. Chyba nigdy
nie opowiadał, co wówczas zobaczył
i przeżył. Pan Jezus wydobył go z grobu
i podarował mu wiele następnych lat życia. Dzięki temu Łazarz stał się dla nas
świadectwem, że potęga Pana Jezusa jest
większa niż potęga szatana. Wszyscy
chcielibyśmy kiedyś zmartwychwstać. Pan Jezus nie tylko
obiecał nam zmartwychwstanie, ale także
udowodnił, że potrafi
rozkazywać śmierci. Każdy, kto spełnia
trudne prośby Jezusa,
jak Łazarz, jest Jego
przyjacielem.
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A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego,
ten, który Go miał wydać: „Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów
i nie rozdano ich ubogim?” Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych,
ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus
powiedział: „Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień
mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale
Mnie nie zawsze macie”. (J 12, 1-8)

Ja pójdę
W

Na sześć dni przed Paschą Jezus
przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz,
którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono
tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała,
a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole.

Maria zaś wzięła funt szlachetnego
i drogocennego olejku nardowego i namaściła
Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła.

z tobą

mieszkaniu nagle zabrzmiał dzwonek telefonu. Babcia była najbliżej
aparatu:
– Tak, rozumiem, uważajcie na siebie.
Magda i Grzegorz patrzyli pytającymi
oczyma.
– Rodzicom popsuł się samochód. Będą
w domu trochę później. Ale możecie iść
na te wasze imieniny.
Rodzeństwo, bliźniaki, było dziś
zaproszone na klasową imprezę. Babcia
zarzuciła płaszcz i powoli wciągała
grube buty.
– Babciu, pójdziemy sami, nie musisz
nas odprowadzać.
– Ja idę do kościoła. Dzisiaj jest Msza
za dziadka.
– Babciu, ale ty nie możesz sama wychodzić. Pamiętasz, jak się przewróciłaś? –

Sprzeciwił
się Grzegorz.
– Zostań w domu,
zaprowadzimy cię kiedy
indziej do kościoła.
Dzieciaki wybiegły z klatki schodowej.
Babcia ubrała się i powoli dreptała
po schodach. Na samym dole przepaliła
się żarówka. Jedno złe stąpnięcie
i babcia poleciała do przodu. Podłoga
zawirowała. W ostatniej chwili starsza
pani poczuła czyjąś rękę, która uratowała ją przed upadkiem.
– Nie bój się, babciu, to ja, Magda. Pójdę
z tobą do kościoła. Imieniny będą także
za rok, a dziadek potrzebuje nas już
dzisiaj. I Pan Jezus także – dodała.
I trzymając się pod rękę, powędrowały
w stronę świątyni.
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Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też
inni powiedzieli ci o Mnie?” Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem?
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?” Odpowiedział Jezus:
„Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy
moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.
Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś królem?” Odpowiedział Jezus: „Tak,
jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. (J 18, 33-37)

Księżniczka
P
Wtedy powtórnie
wszedł Piłat do pretorium,
a przywoławszy Jezusa
rzekł do Niego:

„Czy Ty jesteś
Królem Żydowskim?”

w raju

odczas lekcji każdy
z uczniów miał opisać,
co będzie robił za pięćdziesiąt lat. Ależ było niespodzianek! Klaudia wciąż
chciała być piękna i młoda,
Tomek siedział na fotelu
premiera, a Patryk mieszkał
w nowej kolonii na Marsie.
Dzieci prześcigały się w pomysłach i fantazjach. Tylko
Zuzanna nic nie napisała.
– Nie masz pomysłu? –
zapytał nauczyciel.
– Zamyśliłam się – odparła. –
Ciekawe, jak będę wyglądała
za sto lat… i gdzie będę
mieszkała.
Patryk, największy dowcipniś w klasie, zaśmiał się:

– Za sto lat robaki zjedzą cię w grobie!
Wtedy Zuzanna szybko narysowała
na kartce piękny ogród i cudowną księżniczkę.
– A właśnie, że nie! – krzyknęła. –
Za sto lat będę księżniczką w raju!
– Jaką księżniczką? Przecież twój tata
jest kierowcą.
– Ale mój drugi Ojciec jest Królem! Będę
w niebie! A ty możesz tańczyć pod ziemią ze swoimi robakami.
Patryk chciał jeszcze pożartować, ale
zrzedła mu mina. I chociaż w jego domu
rzadko rozmawiało się o Panu Bogu,
w tej chwili przyszło mu na myśl, że
niebo byłoby lepsze od robaków.
To właśnie mówi Pan Jezus do Piłata
i do nas wszystkich. Zaprasza nas
do nieba. Kto uwierzy, będzie księciem
albo księżniczką. Kto nie uwierzy…
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Piłat, chcąc zadowolić tłum,
uwolnił im Barabasza,
Jezusa zaś kazał ubiczować
i wydał na ukrzyżowanie.
(por. Mk 15, 15)

Z CYRENY

Gdy Go wyprowadzili,
zatrzymali niejakiego

Szymona
z Cyreny,

który wracał z pola,
i włożyli na niego krzyż,
aby go niósł za Jezusem.
(Łk 23, 26)

Słuchajcie, kto ma dzisiaj
jedną kanapkę więcej?

K

arol zauważył, że nowa koleżanka,
która zjawiła się rano w szkole,
nie wyszła na dużą przerwę z klasy.
„Słuchajcie, kto ma dzisiaj jedną kanapkę
więcej? – zapytała wychowawczyni. –
Martyna nie wiedziała, że w naszej szkole
nie ma stołówki, i nie wzięła nic do jedzenia”. Karol sięgnął ręką do plecaka.
Nie miał już kanapki, ale zatrzymał
na deser pachnącą drożdżówkę.
Jakaś siła kazała mu podnieść
rękę. „A może usiadłbyś
z Martyną w ławce, tak
na tydzień-dwa, zanim
oswoi się z klasą?” –
Pytanie nauczycielki

spadło na Karola jak grom z jasnego nieba.
„No tak – pomyślał – trzeba było siedzieć
cicho, to miałbym święty spokój”. Być
może, niejeden człowiek myśli w podobny sposób jak Karol: „Mam swoje kłopoty,
po co jeszcze interesować się problemami
innych ludzi?”. Szymon z Cyreny, który
zjawił się na drodze Pana Jezusa, zamierzał iść w swoją stronę. Trochę zmuszono
go do pomocy. Ale potem
dobre rzeczy działy się już
łatwiej. Przybywało przyjaciół. Serce biło radośniej.
Spróbuj czynić dobro, nawet
jeżeli na początku nie bardzo masz czas i ochotę.
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A szło za Nim mnóstwo
ludu, także kobiet, które
zawodziły i płakały nad Nim.

Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł:
„Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną;
płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!”
(Łk 23, 27-28)

Kto stłukł szybę?
P

ani Kowalska zapukała do drzwi
sąsiadki z parteru. Pani Malinowska otworzyła drzwi gwałtownie, z oczu
leciały jej błyskawice:
– Niech pani zobaczy, co te łobuziaki mi
narobiły!
W pokoju na podłodze leżały odłamki
szkła z rozbitego okna.
– Znowu grali w piłkę pod moimi oknami. Pani Kowalska, pani to ma szczęście,
że w domu tylko córki. Skaranie boskie
z tymi chłopakami.
Usiadły razem i ponarzekały na kobiety, które nie potrafią wychować swoich
synów. Kwadrans później pani Kowalska
wróciła do mieszkania. Jej córka Natalka myła właśnie ręce.
– Coś ty taka zziajana?
– Grałam z chłopakami w piłkę.

– A nie wiesz
przypadkiem, kto
stłukł szybę pani
Malinowskiej?
Natalka zaczerwieniła się:
– No dobrze, to ja grałam z Szymkiem
i Kubą. Tak jakoś wyszło.
– Ale przeprosić i zapłacić za okno
nie ma już komu? A ja tak wychwalałam
moje córki przed panią Malinowską. I co
teraz zrobimy?
Natalka jeszcze niżej opuściła głowę. Potem poszła do pokoju i wróciła ze skarbonką:
– Zadzwonię do chłopaków. I przyznam
się, że grałam z nimi w piłkę. Żebyś,
mamusiu, nie musiała przed sąsiadami
świecić za mnie oczyma.
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M AG DALENA

Zgubiłam
P
Maria Magdalena

natomiast stała przed grobem płacząc.
A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli,
siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: „Zabrano
Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała
stojącego Jezusa (...). Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem
nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: «Wstępuję
do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego»”. Poszła Maria
Magdalena oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana i to mi powiedział”. (J 20, 11-14.17-18)

tatusia

rzy drzwiach kościoła płakała mała,
trzyletnia dziewczynka. Ksiądz nachylił się i zapytał o przyczynę łez.
– Zgubiłam tatusia!
Kapłan podrzucił ją na ramiona i zaproponował:
– Rozglądaj się po kościele, na pewno go
znajdziemy.
Po kilku minutach tatuś rzeczywiście
pojawił się wśród innych ludzi. Musiał
szybciutko wyjść ze starszą córką
do toalety, a młodsza tego nie zauważyła.
Na szczęście łzy wyschły w mgnieniu
oka i zaświecił uśmiech.
Często zdarza nam się tęsknić za różnymi osobami lub – co gorsze – tracić różne osoby z naszego życia: bo wyjeżdża-

ją, bo przeprowadzają się, bo
umierają. Ale najgorzej jest
stracić Pana Jezusa. Kiedy
grzeszymy, to sprawiamy,
że Pan Jezus mieszka coraz dalej
od naszego serca, coraz trudniej z Nim
rozmawiać i niebo znika za horyzontem. Jednak kiedy wracamy do dobrych
uczynków i przystępujemy do spowiedzi,
do naszego serca wpada więcej jasnych
promieni. Warto więc szukać Pana Jezusa
jak Maria Magdalena, by dowiedzieć się,
że On zmartwychwstał, pokonał śmierć,
a teraz wędruje po świecie i szuka swoich dzieci. Bierze nas na ramiona i zanosi
do Ojca niebieskiego, aby nasze twarze
nigdy już nie były smutne.
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Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze
do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.
Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali
i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.

(Łk 24, 13-15)

Codziennie

poznajemy Jezusa?
D

waj uczniowie wędrowali z Jerozolimy do miasteczka Emaus. Sądzili,
że Pan Jezus nie żyje i trzeba wrócić
do domu. Na szczęście Chrystus w drodze dołączył do uczniów i rozwiał smutne myśli. Przez długi czas nie poznawali
jednak, że tajemniczy wędrowiec to
właśnie Pan Jezus.
Codziennie wędrujemy w różne miejsca:
do szkoły, do sklepu, do domu. W czasie
ferii i wakacji zdarzają się dłuższe wyjazdy. Spotykamy wielu ludzi; niektórych na chwilę, innych na parę godzin
lub parę dni. Czy widzimy w nich Pana

Jezusa? Czy widzimy w nich chociażby
brata albo siostrę?
Czy chętnie rozmawiamy, może nawet
proponujemy chwilę
wspólnego posiłku,
jak uczniowie zaproponowali nieznanemu wędrowcowi w drodze do Emaus? Czy potrafimy
choć krótko pogawędzić o Panu Bogu lub
o ważnych sprawach? Wędrówka Pana
Jezusa daje nam wszystkim dużo do myślenia. I do naśladowania.
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APOSTOŁ
Ale Tomasz,

jeden z Dwunastu,

zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
Inni więc uczniowie mówili
do niego: „Widzieliśmy Pana!”
Ale on rzekł do nich: „Jeżeli
na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca
mego w miejsce gwoździ,
i nie włożę ręki mojej do boku
Jego, nie uwierzę”. (J 20, 24-25)

Jak udowodnić,

K

że Bóg istnieje?

rystian wpadł do salonu jak petarda
i zaczął wykrzykiwać:
– Słuchajcie, walczę o szóstkę z religii!
Mam takie zadanie: jak w ciągu trzech
minut przekonać kogoś, że Pan Jezus zmartwychwstał i jest Bogiem? Potrzebuję
kilku argumentów.
Natalia, starsza siostra, odpowiedziała:
– Nasz ksiądz mówił, że najlepszym dowodem jest pusty grób Pana Jezusa. Przecież
ważnym osobom stawia się pomnik, składa
kwiaty i pali znicze. A Pan Jezus tego
nie miał… To znaczy, że opuścił grób.
Tatuś po namyśle dorzucił:
– Dla mnie najlepszym dowodem są
Apostołowie: zostawili własne domy,
poszli w świat, aż wreszcie oddali
życie za Pana Jezusa. Gdyby nie byli
przekonani, że jest Bogiem, na pewno
nie poświęciliby Mu swojego życia.
Każdy człowiek ma przecież tylko
jedno życie i chce je wykorzystać
jak najlepiej.
Babcia, która przyszła akurat
z wizytą i z pączkami, złożyła
okulary i spojrzała na Krystiana:

– Dla mnie najlepszym dowodem jest
twój dziadek.
– Jak to, przecież on nie żyje? – mruknął
zaskoczony chłopiec.
– Tak, ale byliśmy małżeństwem przez
prawie sześćdziesiąt lat. Ostatniego dnia
życia kochaliśmy się równie mocno jak
w dniu ślubu, choć mieliśmy takie trudne
charaktery… Bez Pana Jezusa nigdy by się
nam nie udało. Dzisiaj tęsknię za dziadkiem, ale nie rozpaczam, bo wiem, że on
na mnie czeka. Czyli tak naprawdę – to on ciągle żyje.
Nie potrzebuję żadnych
dowodów. Moje serce…
Babcia przerwała
i nie dokończyła zdania.
Zastanawiała się,
jakimi słowami opisać
to wszystko, co dzieje
się w jej sercu. Ale chyba
wszyscy i tak zrozumieli –
Pana Boga nie trzeba udowadniać. Trzeba Go spotkać. A wtedy wszystko
staje się jaśniejsze.
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ks. Janusz Stańczuk
(ur. 1965 r.) – kapłan archidiecezji warszawskiej.
Redaktor naczelny miesięcznika „Tak Rodzinie”,
współpracownik miesięcznika dla dzieci „Anioł Stróż”.
Wykładowca Collegium Joanneum (Papieski Wydział
Teologiczny w Warszawie). Autor m.in. baśni i opowiadań
dla najmłodszych. Wieloletni nauczyciel i rekolekcjonista.
Lubi dobre książki, starą muzykę, przyrodę i sztukę ludową.
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czyta
MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA

Miłe, swojskie, dobre, szlachetne i proste!
Bajki ks. Janusza Stańczuka powinny
poznać wszystkie dzieci, które mają wyrosnąć
na porządnych dorosłych. Bajki te polecam również
wszystkim dorosłym, którzy chcieliby
znowu czuć i być jak dzieci.
Małgorzata Musierowicz

czyta
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Seria otrzymała
Wyróżnienie
w konkursie
Feniks roku 2014
na XX Targach Wydawców
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czyta
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SBURGER
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Dobra baśń

powinna mieścić w sobie prawdę
o wiele większą od wszystkiego, co w niej
zmyślone. Wtedy nie mami, ale i zaciekawia,
i wzrusza, i uczy. A jeśli ta prawda odbija
w sobie jak lustro prawdę Bożą, to jest

opowieścią o tobie, o mnie,
i te baśnie takie są.
br. Tadeusz Ruciński

o nas...

BAŚNIE do nabycia
w Wydawnictwie
Sióstr Loretanek
ul. L. Żeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa
tel. (22) 427-34-27
fax (22) 612-93-62
www.sklep.loretanki.pl
e-mail: sklep@loretanki.pl
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