
Kochane dzieci, zaczyna się nowy rok szkolny . Marcin, Zosia i Julka poszli 

do klasy trzeciej. Na pewno nie raz będziemy się spotkamy się z nimi na 

szkolnym korytarzu. 

Ostatnie dni sierpnia były wyjątkowo słoneczne, jakby pogoda chciała 

podarować dzieciom wszystko, co ma najlepszego na pożegnanie beztroskich 

wakacyjnych chwil. Było ciepło, ale co jakiś czas powiewał chłodny wietrzyk, 

przypominając nieśmiało, że już niedługo przyjdzie wrzesień, a wraz z nim 

nowy rok szkolny. 

Zuzia i Karolinka siedziały na ławce i rozprawiały o tym, co za kilka dni ma 

się wydarzyć. Tak, to już we wtorek miały rozpocząć druga klasę i chociaż 

wakacje były wspaniałe, nie mogły doczekać się pierwszego dzwonka. 

- Zuziu, obiecujesz, że będziesz siedzieć ze mną w ławce? – zapytała z 

niepokojem Karolina. 

- No jasne! Przecież w pierwszej klasie też siedziałyśmy razem! – 

odpowiedziała wesoło Zuzia. 

- To dobrze… - w głosie Karolinki wyraźnie słychać było ulgę. 

Cieszyła się, że będzie już w drugiej klasie. Nagle usłyszała ostre 

hamowanie roweru, z którego energicznie zeskoczył Miłosz. 

- Cześć dziewczyny! – pozdrowił młodsze koleżanki. 

- Cześć ! – odpowiedziały z uśmiechem – Skąd to wracasz taki zadyszany? – 

zapytała Zuzia. 

- Byłem z bratem na zbiórce ministrantów! I wiecie, czego się dowiedziałem? 

- No, mów! –z napięciem w głosie poganiała Karolinka. 

-że to ksiądz będzie nas uczył w tym roku religii– przekazał sensacyjną 

wiadomość dziewczynom. 

- Naprawdę?! Ojej, to znaczy, że pani Marysia nie będzie nas już uczyć? – 

zasmuciła się Zuzia. 

- No, nie będzie… - cała trójka uświadomiła sobie, że wśród nauczycieli 

drugiej klasy zabraknie katechetki, która wszyscy tak bardzo lubili. 



W środę o godzinie 9:30 klasa II b siedziała w Sali, z niecierpliwością 

czekając na kolejną godzinę lekcyjną. Uczniowie wiedzieli, że za chwilę 

stanie w drzwiach nowy katecheta, i zastanawiali się, jaki on będzie. 

Widzieli go już w szkole na korytarzu podczas dyżuru w kościele, w czasie 

mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolnego, ale w kościele to co innego. 

Jedni wyobrażali sobie, że będzie miał groźną minę, inni, że będzie poważny 

i surowy, jeszcze inny twierdzili, że na pewno ma poczucie humoru bo nie raz 

słyszeli jak się śmiał. 

 Karolina siedziała z Zuzią w drugiej ławce i z lęku zagryzała wargi. Po 

klasie przeszedł szmer i Zuzia usłyszała energiczne kroki. 

W drzwiach ukazała się wyczekiwana postać w sutannie. 

Wszyscy powstali, aby uroczyście powitać nowego katechetę. 

Ksiądz wszedł do Sali. Stanął na środku, uśmiechnął się 

serdecznie i w końcu drugoklasiści usłyszeli łagodny i 

promienny głos: 

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

- Na wieki wieków. Amen. – odpowiedzieli chórem i słychać 

było, że napięcie powoli znika. 

- Jak minęły wam wakacje, moi drodzy? – zapytał ksiądz. 

- Dobrze! Świetnie! Super! – padały odpowiedzi. 

W końcu Miłosz najodważniejszy chłopiec w klasie powiedział ze smutkiem: 

- Szkoda, że już się skończyły… 

Ksiądz uśmiechnął się po raz kolejny i powiedział: 



- Kochani, w Piśmie Świętym napisane jest, że wszystko ma swój czas. Jest 

więc czas odpoczynku i jest czas pracy. Sami pomyślcie – cóż byłyby to za 

wakacje, gdyby trwały cały rok?! Odpoczynek tylko wtedy ma sens, jeśli 

porządnie się napracujemy. Przed nami nowy rok szkolny… - oczy wszystkich 

uczniów zwrócone były teraz na księdza . – Nikt nie wie, jaki będzie ten 

rok, ale wierzę mocno, że jeśli wszyscy razem będziemy się strać, to czeka 

nas wiele dobrych wydarzeń. Pamiętajcie, że w drugiej klasie doświadczycie 

czegoś wyjątkowego. Przyjdzie do was sam Pan 

Jezus w Komunii Świętej! 

W klasie zapanowała radosna atmosfera. No 

tak! Drugoklasiści byli dumni z tego, że już za 

kilka miesięcy będą po raz pierwszy w pełni 

uczestniczyć w ofierze mszy świętej. 

- Pamiętajcie jednak – ciągnął ksiądz – że aby 

dobrze przeżyć nadchodzący czas, trzeba się 

dużo modlić i trzeba robić to dobrze. Nie od niechcenia, nie byłe jak. 

Dlatego teraz wstańcie i wspólnie pomodlimy się w tej intencji. 

Gdy wszyscy wstali ksiądz zauważył że niektóre dzieci faktycznie stały 

wyprostowane, a znak Krzyża W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA SWIĘTEGO 

wykonały poprawnie. Jednak niestety kilku znalazło się takich dzieci które 

robiły to jeszcze niepoprawnie.  

  

Po skończonej modlitwie dzieci usiadły a ksiądz zaczął dzieciom tłumaczyć 

dlaczego Znak Krzyża należy czynić z szacunkiem i poprawnie.   

- zacznę od opowiadania, bardzo krótkiego żeby was nie zanudzić. „Mała Ania 
wbiegła rano do sypialni rodziców i narobiła wielkiego zamieszania. Chciała sie   
pobawic  swoimi nowymi lalkami. Mama podniosła głowe  i zrozumiała, z  e czas 
wstawac , bo kochana córeczka nie pozwoli jej dłuz ej spac . Ania nie miała w 
zwyczaju długo czekac  . Wychodza  c z łóz ka, zanim załoz yła pantofle i szlafrok, 
zrobiła Znak Krzyz a i półgłosem powiedziała: 
  

- W imie   jca,  yna i  ucha   wie tego. Anie   to zachowanie mamy bardzo 
zastanowiło. 
- Co robisz? - zapytała mame . 
- Dobrze rozpoczynam dzien ! - odpowiedziała mama. Bo kochana córeczko, musisz 
pamiętać , z e najlepiej rozpoczynać  dzien   od modlitwy, a najpiękniejsza   i 
najkrótsza  modlitwa  jest właśnie Znak Krzyz  a” 



- powiedzcie mi kochane dzieci, dlaczego Znak Krzyża to najpiękniejsza i 

najkrótsza modlitwa? – zapytał o chwili ksiądz. 

- bo mówimy w kogo wierzymy?- odezwała się niepewnie Karolina. 

-dobrze, ale pamiętajcie że przede wszystkim  przypomina nam tez  , z e s mierc  

Pana Jezusa na Krzyz u jest najwie  kszym wyrazem miłos ci Pana Boga do 

człowieka.  

 

Miłosz zazębił się lekko… będzie musiał poćwiczyć Znak Krzyża, bo nie wychodzi 

mu najlepiej, czasem mylą mu się ramiona i nie może się nawet na moment skupić. 

A przecież nie chce obrazić Pana Jezusa swoim zachowaniem.  
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