
Na dzisiejsze zajęcia dzieci z klasy 2a miały przynieść  listy i 

pocztówki, które otrzymały od rodziny. Po wejściu do Sali zobaczyły 

na środku tablicy wielki szary papier z narysowaną kulą ziemską i 

napisem: Nasza rodzina ma prawo. 

Na biurku leżała koperta, niebieska koperta. I na pewno nie wyglądała 

na pustą. Na niej był napis: Błogosławiony Jan Paweł II do wszystkich 

dzieci. 

- o ja…-  zawołał Miłosz- papież z nieba przysłał nam list. 

-nie do końca- uśmiechnął się ksiądz- ale zacznijmy od początku. 

Kiedy dzieci pokazały kolegom i koleżankom swoje pocztówki z 

najróżniejszych zakątków świata  z zastanowieniem wpatrywały się w 

kopertę na biurku. 

- proszę księdza- zapytała Zuzia- przeczyta nam ksiądz ten list od 

papieża? 

- oczywiście- ksiądz wyjął list z koperty i dzieci zobaczyły że jest 

tam tylko parę zdań.  

„Niech nikt nie czuje się spokojny dopóki (..) będzie choćby jedno 

dziecko pozbawione oświaty, jedna rodzina pozbawiona mieszkania, 

jeden robotnik pozbawiony pracy, jeden starzec lub chory 

pozbawiony właściwej opieki” 

A teraz zastanówmy się wspólnie do czego ma prawo rodzina i nasze 

wnioski zapiszemy na tablicy. 

- dzieci mają np. prawo do nauki- zawołała Karolina- gdybym nie 

chodziła do szkoły nie znałabym literek. A wtedy nie mogłabym czytać 

o tych wszystkich przygodach. 



-i do tego żeby być kochanym- zawołał Bartek- żeby miały rodziców 

którzy  kochają i wychowują i spędzają z nimi czas a nie tylko kupują 

prezenty bo nie ma ich ciągle w domu. 

- każdy człowiek powinien  mieć prawo do pracy- zawołał Miłosz- na 

przykład naprawiać samochody, szyć sukienki, budować mosty, sadzić 

kwiatki lub piec chleb. 

- i każdy człowiek powinien się leczyć- odezwał się Antoś- ostatnio 

jak byłem z mamą u lekarza to była strasznie dłuuuuga kolejka. 

- każda rodzina powinna mieć prawo do swojego domu- powiedziała 

Maja- w którym chroniliby się przed zimnem, gorącem, wiatrem, 

śniegiem i deszczem, gdzie czuliby się dobrze, odpoczywali po pracy, 

przygotowywali i jedli smaczne posiłki, spotykali się z przyjaciółmi i 

spędzali wspólnie czas. 

- brawo- a co z waszymi dziadkami i babciami?- zapytał ksiądz 

- powinniśmy się o nich troszczyć- zamyśliła się Karolina- każdy kto 

potrzebuje opieki bo ma dużo lat albo jest chory powinien czuć się 

kochany i mieć opiekę.  

- proszę księdza- zawołał Miłosz- a niedaleko mojej babci mieszka mój 

kolega- Ksawier- on proszę księdza nie chodzi do takiego kościoła jak 

my, tylko do innego. I ma inne święta niż my. Ale go lubię. I myślę że 

on ma do tego prawo… no do tego że chodzi do innego kościoła i ma 

inną tradycję- tak mówi moja mama.  

- dokładnie- pochwalił go ksiądz- rodzice twojego kolegi mają prawo 

do wychowania swoich dzieci wedle własnej religii, tradycji i kultury. 

Pamiętajcie też o tym, że papież Jan Paweł II bardzo chciał żeby 

wszystkim rodzinom na świecie było dobrze, i jeśli wiedział że gdzieś 

jakieś prawo jest łamane to natychmiast mówił o tym głośno.  



-Czy papież ma dla nas jakieś zadanie? Czy możemy coś zrobić?- 

zapytała Karolina. 

- możecie rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, czy ktoś blisko was, nie 

potrzebuje pomocy. zatroszczcie się też o swoją rodzinę i 

pamiętajcie cokolwiek sobie teraz postanowicie, zróbcie to dziś. 

Niektórych rzeczy nie powinno odkładać się na później- odparł ksiądz. 

 

 

 


