
– Zuziu, wymień przykazania Boże – poprosił po sprawdzeniu obecności. 

Zuzia była trochę zaskoczona, ale bez problemu wypowiedziała dziesięć 

przykazań Bożych. 

– Przecież odmawiam je codziennie przy pacierzu, to żadna sztuka – wyjaśniła, 
gdy katecheta gratulował, że bezbłędnie je pamiętała. 

Koleżanki i koledzy również z podziwem na nią spojrzeli. Trochę więcej było 

problemów z pamiętaniem, kiedy i komu te przykazania zostały przekazane. 
Miłosz przypomniał sobie, że Mojżesz otrzymał od Pana Boga kamienne tablice, 

na których były wyryte przykazania. 

– Było to na górze, która zaczyna się na literę S – próbował podpowiadać ksiądz. 

– Tak, tak, to ja już wiem! – zawołał Bartek. – To była góra SONY. 

Klasa wybuchła śmiechem, bo wszyscy wiedzieli, że Bartek jest wielkim fanem tej 
firmy. 

– Muszę przyznać, że niewiele się pomyliłeś – próbował ratować sytuację 

katecheta – ale nie była to góra SONY, ale SYNAJ. 

Marysia przypomniała sobie, że przecież w czasie wakacji, które spędzała z 
rodzicami w Egipcie, była na Półwyspie Synaj i przewodnik pokazywał im Górę 

Synaj. 

– Jest wysoka i skalista – podzieliła się wiadomościami z klasą. – Przewodnik 
mówił nam, że pielgrzymi i turyści wychodzą na nią, zanim wzejdzie słońce, bo w 

ciągu dnia jest niesamowity skwar. 

Ksiądz potwierdził to, co powiedziała Marysia, i dodał, że niektórzy turyści 
wjeżdżają prawie do połowy tej góry na wielbłądach. 

– Ale to kosztuje kilka dolarów – dodał z uśmiechem. – Jednak warto, bo to 
wielka atrakcja. 

– A ty jechałaś na wielbłądzie? – zaczęły wypytywać Marysię koleżanki. 

– Tak, trochę się przejechałam – odpowiedziała Marysia – ale nie wjeżdżałam na 
Górę Synaj, tylko jeździłam pod piramidami, bo tam też było mnóstwo 
wielbłądów. 

– Moi kochani, dzisiaj jednak nie będziemy już wspominać wakacji, tylko 
zajmiemy się przykazaniami Bożymi. Zacznę może od tego – i chciałbym, żeby to 
wszyscy zapamiętali – że zanim tak uroczyście Pan Bóg przekazał Narodowi 

Wybranemu Dekalog przez Mojżesza, każdy człowiek został pouczony przez 
Stwórcę, jak powinien postępować, żeby osiągnąć szczęście wieczne w niebie. 

Każdy człowiek ma sumienie, taki wewnętrzny głos, który nam mówi, jak 
powinniśmy się zachować w nawet najtrudniejszych sytuacjach. Niestety, na 
skutek grzechu pierworodnego, grzechu naszych pierwszych rodziców, nasze 



sumienie, czyli ten wewnętrzny głos, zostało trochę osłabione. Zdarza się 

czasem, że ludzie to sumienie zagłuszają i nie słuchają wewnętrznego głosu, i 
wtedy pojawiają się problemy. 

– A moja mamusia mówiła, że nasz wujek to nie ma sumienia, bo całą wypłatę 

przepija z kolegami i cioci wcale nie daje pieniędzy na zakupy – przerwał księdzu 
Wojtuś. 

– Mamusia ma trochę racji, bo są ludzie, którzy tak długo zagłuszają swoje 

sumienie, i to różnymi sposobami, że już w ogóle głosu Pana Boga nie słyszą. 

– Zwłaszcza jak nie chodzą do kościoła i do spowiedzi – dopowiedziała Zuzia. – 
Mamusia tłumaczyła mi, że sumienie najwyraźniej się odzywa, gdy robimy 
rachunek sumienia. 

– Tak, to wszystko prawda, ale chcę Wam powiedzieć, że sumienie czasem 
można jeszcze obudzić, nawet gdy przez wiele lat było zagłuszane i uśpione. I 
najlepiej można to zrobić uśmiechem i dobrocią. Żebyście łatwiej zrozumieli, 

opowiem Wam krótką historię z życia św. Dominika Savio. Pewnego razu, gdy 
Dominik przyszedł na targ po owoce, usłyszał, jak pewien woźnica strasznie klnie 

na swoje konie. Podszedł do tego rozkrzyczanego gospodarza, uśmiechnął się do 
niego i powiedział: Mam do pana gorącą prośbę. – Czego znowu chcesz, smyku? 
– odezwał się groźnie gospodarz. – Czy mógłby pan przestać przeklinać, bo to 

bardzo zasmuca Pana Jezusa? – Gospodarz oniemiał ze zdziwienia. Przyznał się 
Dominikowi, że to jego wielki nałóg, ale obiecał, że będzie się starał już tak 

bardzo nie przeklinać. 

– Mnie się chyba też udało obudzić sumienie taty na wakacjach – odezwał się 
Bartka. Wszyscy spojrzeli na chłopca, czekając, z czym znów wyskoczy. – Gdy 
byliśmy nad morzem, tato zaplanował w niedzielę wycieczkę na Hel, a potem rejs 

statkiem do Gdańska. Wtedy ja zapytałem, kiedy pójdziemy na mszę świętą. 
Tata się trochę zaczerwienił i przyznał, że zapomniał o mszy, ale w takim 

wypadku zaproponował, że pójdziemy na mszę świętą w sobotę wieczorem. 

– Bardzo ładnie, Bartuś – pochwalił ksiądz. – Jak widzicie, nie tylko ksiądz 
kazaniami i przy spowiedzi może budzić sumienia, ale również już dzieci w klasie 

drugiej.  

  

 


