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Nowa koleżanka 

W klasie drugiej dzisiaj wielkie wydarzenie. Od rana dzieci czekają 

na gościa-  właśnie do ich klasy ma dojść nowe dziecko. Co prawda nikt 

nie wiedział czy to będzie chłopiec czy dziewczynka i czy będzie 

pięknie śpiewała i dobrze się uczyła czy świetnie bronił na bramce.  

Rozpoczęła się lekcja religii. Dzieci grzecznie siedziały w swoich 

ławkach, ponieważ bardzo chciały zrobić dobre wrażenie na nowej 

koleżance lub koledze. Nagle otworzyły 

się drzwi a wraz z księdzem do sali 

weszła Pani wychowawczyni iiii mała 

dziewczynka.  

Miała blond włosy i czerwoną kokardkę 

na głowie. Była bardzo wystraszona i 

kurczowo ściskała dłoń pani Ani.  

Dzieci przywitały się z Księdzem ale z 

zaciekawieniem przyglądały się 

dziewczynce. 

-kochane dzieci- zaczęła pani Ania- 

przedstawiam wam waszą nową 

koleżankę Małgosię. Od dzisiejszego dnia będzie chodziła z wami do 

klasy. Mam nadzieje, że bardzo miło ją przyjmiecie do grona swoich 

znajomych. 

- Małgosiu- zaczął ciepło ksiądz- usiądź sobie z Julką,- po czym 

zwrócił się do reszty klasy- kochane dzieci zaczął się miesiąc 

czerwiec. I wiecie co? Właśnie dzięki św. Małgorzacie mamy kult 

Serca Pana Jezusa. A jak dobrze wiecie z ostatnich  zajęć  czerwiec 
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jest właśnie poświęcony Panu Jezusowi a codziennie w kościele śpiewa 

się litanię do Serca Pana Jezusa. 

-a co ta święta Małgorzata zrobiła?- dopytywał się Marcin. 

- święta Małgorzata? Nic- odparł ksiądz i lekko się uśmiechnął- ona 

tylko pozwoliła aby Pan Jezus przez nią mówił do innych ludzi.  

- opowie nam ksiądz o niej?- dopytywała się Zosia. 

-opowiem, opowiem. Święta Małgorzata urodziła się  w 1647 roku jako 

córka sędziego królewskiego. W dzieciństwie dużo chorowała ale od 

samego początku bardzo chciała zostać siostrą zakonną.  Wreszcie 

jej marzenia się spełniły. W wieku 24 lat wstąpiła do zakonu Wizytek.  

I właśnie wtedy Pan Jezus zaczął do niej przychodzić.    

Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque swoją wielką miłość 

do ludzi. Ukazał ją w symbolu serca i obiecał, że da wielkie łaski tym 

wszystkim, którzy zechcą Go kochać i czcić. Jezus pokazał też, co 

otrzymuje od ludzi w zamian za swoją miłość: ciernie, obojętność, 

zapomnienie. Chrystus przekazał przez św. Małgorzatę następujące 

obietnice dla wszystkich, którzy w Niego wierzą: 

1. Dam im wszystkie potrzebne łaski. 

2. Wprowadzę pokój do ich rodzin. 

3. Pocieszę ich we wszystkich troskach. 

4. Będę najpewniejszą ucieczką w ich życiu, a szczególnie przy 

śmierci. 

5. Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich 

przedsięwzięcia. 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i nieskończony ocean 

miłosierdzia. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

8. Dusze gorliwe wzniosą się prędko do wysokiej doskonałości. 
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9. Będę błogosławił domom, gdzie obraz Serca mego będzie 

wystawiony i czczony. 

10. Udzielę kapłanom łaski poruszania serc najzatwardzialszych. 

11. Imiona tych osób, które szerzyć będą to nabożeństwo, zapisane 

zostaną w mym Sercu i nigdy zeń wymazane nie będą. 

12. Obiecuję w nadmiarze miłosierdzia Serca mego, że Jego miłość 

wszechpotężna udzieli wszystkim, którzy komunikować będą przez 9 

piątków miesiąca z rzędu, łaski pokuty ostatecznej, że nie umrą w mej 

niełasce ani bez sakramentów świętych i że moje Serce będzie 

ucieczką zapewnioną na ostatnią godzinę ich życia. 

 

- ojej- rozmarzyła się Zosia- fajnie, widziała się z Panem Jezusem tak 

Twarzą w twarz.  

- my też tak możemy- odezwała się nieśmiało pierwszy raz Małgosia- 

za każdym razem gdy przystępujemy do Komunii przyjmujemy Pana 

Jezusa do swojego serca. Za każdym razem kiedy idziemy do 

spowiedzi spotykamy się z Panem Jezusem w konfesjonale. On nam 

tam wszystko wybaczy. I za każdym razem gdy pójdziemy na 

nabożeństwo czerwcowe też go spotkamy i nawet możemy z nim 

porozmawiać i na  Niego popatrzeć i go przeprosić. 

-ale nam nie odpowie- zasmuciła się Julka 

- odpowie- podpowiedział ksiądz- tylko trzeba się wsłuchać w swoje 

serce. 

Małgosia uśmiechnęła się lekko, ona znała historię św. Małgorzaty. 

Ponieważ kiedy jeszcze była w brzuchu u mamy też ciężko chorowała i 

jej mama modliła się o zdrowie dla niej właśnie do tej Świętej, a 

Małgosia nosi teraz jej imię.  

Nowa koleżanka zaimponowała swoją odpowiedzią zwłaszcza 

Marcinowi, który jak pamiętacie postanowił zostać ministrantem. 
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