
Dla chcącego nic trudnego… 

Poranek był jak zwykle gwarny i wesoły. W klasie II b właśnie miała się 

zacząć katecheza, kiedy do sali weszły naburmuszone Zosia i Julia. Dzień 
wcześniej Zosia wyjątkowo usiadła w ławce z Weroniką, a Julka poczuła się z 

tego powodu bardzo urażona i zazdrosna o przyjaciółkę. Zosia również 
uniosła się honorem i efekt był taki, że od wczoraj nie odezwały się do siebie 

ani słowem. Teraz także usiadły osobno – każda w innej ławce. 

Było już chwilę po dzwonku, a księdza Roberta wciąż nie było widać. Dzieci z 
niepokojem spoglądały na puste miejsce przy biurku. Dlaczego ksiądz się 

spóźnia? Przecież zawsze jest taki punktualny. 

– Może coś się stało? – powiedziała ze smutną miną Karolina. 

– Nie denerwujcie się, na pewno ksiądz zaraz przyjdzie – uspokajał jak 
zawsze opanowany Tomek. 

Nagle do klasy szybkim krokiem wkroczył ksiądz Robert. 

– Kochani, przepraszam was bardzo – rzekł zdyszany – ale musiałem przed 
lekcją pójść do chorej pani, która prosiła o spowiedź i komunię świętą. 

– A my martwiliśmy się, że coś się stało – powiedziała Karolinka. 

Ksiądz się uśmiechnął. 

– No cóż, jest wielu potrzebujących ludzi, którym jako kapłani staramy się 
pomagać. Czasami się nawet zdarzy, że spóźnimy się na lekcję. Ale na 

szczęście moje spóźnienie nie jest zbyt duże. Poza tym dzięki tej chorej pani 
powinniście coś sobie uświadomić… 

W klasie zapanowała idealna cisza, a po chwili ksiądz Robert ciągnął dalej: 

– Możecie zrozumieć, jak ważną sprawą są w życiu człowieka sakramenty 
pokuty 

i Eucharystii! Nawet kiedy leży się chorym, pragnie się spotkania z 
Chrystusem w tych sakramentach. A dzień, kiedy po raz pierwszy spotkacie 
się z Panem 

Jezusem w komunii świętej, zbliża się coraz większymi krokami. 

Dzieci poczuły, że nie mogą się doczekać tych pięknych chwil. 

– Pamiętajcie jednak, że do tak ważnych wydarzeń trzeba się jak najlepiej 
przygotować. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnym z pięciu 

warunków dobrej spowiedzi, czyli o postanowieniu poprawy. Jak myślicie, na 
czym polega ten warunek? 



  

– Na tym, że chcemy być już dobrzy i pragniemy naprawić wyrządzone zło – 
powiedziała Zosia, czerwieniąc się, bo właśnie pomyślała o swojej kłótni z 

Julią. 

– Piękna odpowiedź! Tak, właśnie tak. Co w takim razie trzeba zrobić, żeby 

spełnić ten warunek? 

W klasie zapanowała cisza. To było trudne pytanie, ale ksiądz nie dawał za 
wygraną. 

– Zadam wam zagadkę – powiedział. – Jakie są trzy najpiękniejsze, a 
zarazem najtrudniejsze słowa? 

– Ja wiem, ja wiem! – krzyczała głośno Julia. – Te słowa to: „dziękuję”, 
„proszę” 

i „przepraszam”! 

Ksiądz Robert pokiwał głową. 

– Tak, Julio. Chodzi mi zwłaszcza o słowo „przepraszam”. Postanowienie 

poprawy 

to czasami podjęcie decyzji, że pójdę do kolegi, na którego się pogniewałem, 
i zwyczajnie przeproszę za swoje zachowanie. To takie proste, a zarazem 

trudne! Ale pamiętajcie: dla chcącego nic trudnego! Dlatego mam do was 
prośbę: jeśli ktoś z was pokłócił się z kolegą lub koleżanką, sprawił 

przykrość mamie lub tacie – niech już teraz postanowi, że użyje dziś tego 
najpiękniejszego słowa i powie „przepraszam”. Dobrze? 

– Taaaak! – odpowiedziały chórem dzieci. 

Tylko Zosia i Julia mruknęły coś pod nosem, spoglądając na siebie z ukosa. 
  

*** 

W czasie przerwy Zosia miała ochotę podejść do Julii i z nią 

porozmawiać. 

Przecież nie mogą gniewać się na siebie bez końca. Poza tym ta obietnica 
złożona księdzu Robertowi… 

Julia też coraz częściej spoglądała w stronę Zosi. Podjęła decyzję, że 
przeprosi koleżankę za swoje zachowanie, bo przecież nie warto tracić czasu 

i trzeba postanowić poprawę – tak przecież powiedział ksiądz Robert. Ale 
jakże trudno wykonać pierwszy krok! 

W końcu obie ruszyły w swoją stronę i kiedy stanęły naprzeciwko, prawie 
równocześnie powiedziały: 

– Przepraszam… 



To piękne słowo zadziałało jak czarodziejskie zaklęcie. Na twarzach 

dziewczynek można było zobaczyć szczery uśmiech, a Julia odważyła się 
powiedzieć więcej: 

– Zosiu, przepraszam, że byłam zazdrosna. 

Przecież wiem, że nie chciałaś zrobić mi przykrości. 

– A ja przepraszam, że się na ciebie obraziłam. – powiedziała Zosia. 

Teraz obie dziewczynki poczuły ulgę. Mocno się uścisnęły, a Zosia z radością 
stwierdziła: 

– Wiesz, ksiądz Robert miał rację. Nie warto 

się gniewać. O wiele przyjemniej jest, kiedy żyje się w zgodzie ze 

wszystkimi. 

Zwłaszcza z najlepszą koleżanką. 

– Masz rację. Poza tym powiedzieć „przepraszam” 

wcale nie jest tak trudno. Wystarczy chcieć. 
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