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30 Pan Jezus wzywa 
do nawrócenia
Wielki Post

Rozpoczynamy nowy okres roku liturgicznego, czyli Wielki Post. W tym czasie przy-
gotowujemy się do najważniejszej uroczystości: do obchodów męki, śmierci i zmar-
twychwstania Pana Jezusa.

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową. 
Wtedy podczas Mszy Świętej ksiądz poświęca popiół 
i posypuje nim nasze głowy. Słowami Pana Jezusa 
wzywa nas:

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Ewangelia według świętego Marka 1, 15b

W czasie Wielkiego Postu wypełniamy polecenie Je-
zusa poprzez pomoc potrzebującym (jałmużnę), post 
i modlitwę.

Gdy dzielimy się z potrzebującymi, okazujemy im mi-
łość. Uznajemy, że sami nie jesteśmy jedynymi właściciela-
mi tego, co posiadamy – bo to Bóg jest Panem wszystkiego.

Post jest wyrzeczeniem się nie tylko pewnych pokarmów, ale także niektórych przy-
jemności i rzeczy – nawet przydatnych, ale niekoniecznych.

Gdy się modlimy, otwieramy nasze ser-
ca na Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
Gdy Go przepraszamy i prosimy o coś  – 
okazujemy Mu dziecięce zaufanie.

Dziękując, uczymy się dostrzegać i doce-
niać dary Boże. Wielbiąc Boga, stajemy się 
wielkoduszni, czyli dobrzy nie dla nagrody, 
ale z miłości.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia 1. i 2. na s. 54 i 55.
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PRZecZyTaJmy RaZem!
Tato przeczytał Zuzi na dobranoc taką opowieść:
„W dalekim królestwie mieszkał książę Jan. Był jeszcze dzieckiem, więc zwano go 

Jankiem. Miał wszystko: wielkie pokoje w zamku, drogie ubrania, pyszne jedzenie, dużo 
zabawek, a przede wszystkim kochających rodziców – króla i królową. Pewnego dnia 
poczuł się jednak znudzony bogactwem. Wymknął się któregoś ranka z zamku i pobiegł 
bawić się z wiejskimi dziećmi. Cały dzień szukano go z niepokojem, a gdy wreszcie wró-
cił, jego mama miała łzy w oczach, a tata król rzekł z wielkim żalem:

– Synku, tak bardzo martwiliśmy się o ciebie. Musisz nam to teraz wynagrodzić. Co 
dobrego zrobisz, byśmy zapomnieli o twoim złym postępowaniu?

Królewicz najpierw bardzo przeprosił rodziców, po czym odparł:
– Pójdę tam jeszcze raz, drogi ojcze!
Królowa prawie zemdlała, a król zrobił groźną minę, ale Janek rzekł znowu:
– Pójdę tam, kochani rodzice, bo widziałem wielu biednych i potrzebujących. Po-

zwólcie mi zanieść im jak najwięcej szat i pożywienia, bo wielu z nich nie ma się czym 
odziać i co jeść. A ja obiecuję wam, że sam będę mniej marnował. I nigdy już nie będę 
marudził przy jedzeniu!

I Janek uściskał zdziwionych rodziców, a sam 
pobiegł do kaplicy zamkowej, podziękować Bogu 
za nowych przyjaciół”.

Tato skończył czytać. Zuzia głęboko westchnęła 
i powiedziała, że też chciałaby być bogata. Mogła-
by wtedy być taka dobra jak książę Jan.

Ale tato zapytał:
– Myślisz, że trzeba być bogatym, by pomagać 

innym? Albo by odmówić sobie czegoś przyjemne-
go, a niekoniecznego? I czy ty nie możesz rozma-
wiać z Panem Bogiem?

Jak myślisz, co postanowiła Zuzia? A co ty możesz postanowić?
W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 3. na s. 55.

moDLITwa
Powiedz Panu Jezusowi: czym podzielisz się z innymi? Z czego zrezygnujesz? Czym 

sprawisz radość bliskim? Pomyśl, że Pan Jezus bardzo cię kocha.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

W Wielkim Poście Pan Jezus wzywa mnie do nawrócenia. Przez okazywanie pomo-
cy potrzebującym (jałmużnę), post i modlitwę przygotuję się do świętowania Jego 
zmartwychwstania.


