
Czas wakacji - serca czas - ofiarowany każdemu z nas! 

 Przed nami wyczekiwane przez wszystkich wakacje, czas zasłużonego 

odpoczynku od nauki i szkolnych zajęć. Jest to również okazja do radosnych 

spotkań i wspólnej zabawy. Jednakże, jak pewnie wiecie, dla wielu waszych 

rówieśników tegoroczne wakacje będą bardzo trudne. 

Przed ludźmi doświadczonymi powodzią czas porządkowania zalanych domów i 

ciągłego zatroskania o codzienne życie. Już teraz, kto tylko może, dzieli się 

żywnością, ubraniami, lekarstwami, a także pieniędzmi. Inni zapraszają do siebie 

dzieci powodzian, zapewniając im opiekę i chociaż odrobinę wakacyjnego 

wypoczynku. 

 

Wy także możecie pomóc swoim rówieśnikom, na przykład przez: 

• codzienną modlitwę w ich intencji, 

• dzielenie się swoimi rzeczami i życzliwym uśmiechem, 

• zrezygnowanie ze smakołyków lub nowych zabawek i przekazanie 

zaoszczędzonych pieniędzy dla potrzebujących rodzin – taka ofiara, dar własnego 

serca, jest bardzo cenna! 

W ten sposób wakacje mogą się stać nie tylko czasem wypoczynku, ale 

jednocześnie czasem serca, a my będziemy rzeczywiście świadkami miłości Pana 

Boga wobec innych ludzi, zupełnie tak jak apostołowie! 

 Czas wakacji jest wielkim darem, warto więc zatroszczyć się o to, by nie 

zmarnować tego czasu przed telewizorem czy ekranem komputera. 

Codzienna modlitwa i dobre słowa, to z Panem Bogiem i z ludźmi rozmowa. 

 Gdziekolwiek będę, w każdą niedzielę spotkam się z Jezusem na Mszy w 

kościele. 

 Chociaż lat mam niewiele, tym, co mam – się podzielę. 

 Zawsze ze mną jest mój Pan, nigdy więc nie jestem sam! 

 Chociaż w wakacje  odpoczywam, przed pracą w domu  się nie ukrywam. 



 Panu Bogu serce, uśmiech ludziom dam, By w mej obecności nikt nie czuł się sam! 

 Gdy różnymi ścieżkami w lecie powędruję, przyrodę – ten dar Boży – chętnie 

uszanuję! 

 Komputer, telewizor w domu pozostawię I z innymi dziećmi wspólnie się pobawię. 

Życzę Wam, Kochani, dużo wakacyjnej radości, otwartych oczu, uszu i serc, 

abyście odpoczywając i podziwiając piękno świata, umieli również dostrzec 

potrzeby swoich rówieśników. 
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