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39 Nasze wielkopostne 
przygotowania
Wielki Post

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

PRZECZYTAJMY RAZEM!

Przychodzi Bóg

Którejś nocy pewien człowiek otrzymał we śnie znak, że Bóg ma przyjść odwiedzić go. 
„Mnie?” – zaniepokoił się. – „W moim domu?”.

Zaczął biegać przejęty po pokojach, wyszedł nawet na dach i zajrzał do piwnicy. Teraz, 
gdy miał tu przyjść Bóg, patrzył na swój dom innymi oczyma.

– Niemożliwe! O ja biedny! – lamentował. – Nie mogę przyjmować takiego Gościa 
w bałaganie! Wszędzie jest brudno. Pełno kurzu. Nie ma miejsca, gdzie można odpo-
cząć. Nie ma nawet czym oddychać.

Przypatrz się ilustracjom i pomyśl: Co robią poszczególne osoby? Jak myślisz, 
dlaczego wszyscy są tak zajęci? A co by było, gdyby domownicy nie przygotowali 

się do uroczystości?
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W czasie Wielkiego Postu przygotowuję się do przyjęcia nowego życia od Boga. Ro-
bię porządek w swoim sercu i domu. Gdy jest mi szczególnie trudno, sam Pan Bóg 
przychodzi mi z pomocą.

MODLITWA

Zastanów się, co najbardziej oddala cię od Boga i innych ludzi? Lenistwo, złość, 

gniew, chciwość, nieopanowana chęć posiadania wszystkiego, zazdrość, wywyższanie się nad 

innych?

Poproś Pana Jezusa, by pomógł ci w pracy nad twoimi wadami. 

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. i 2. na s. 84 i 85.

Wielki Post to czas porządków. Szykujemy się na przyjście zmartwychwstałego Jezusa 
niosącego życie. Aby przyjąć to życie, trzeba pozbyć się wszystkich śmieci, czyli swoich 
złych przyzwyczajeń. Dlatego w okresie Wielkiego Postu podejmujemy postanowienia 
– chcemy się poprawić, być lepsi, uprzątnąć nie tylko mieszkanie, ale i nasze serca. Ale 
są takie śmieci i taki bałagan, których sami usunąć nie potrafi my. Dlatego prosimy o po-
moc Boga. Bez Pana Boga sami dobrze nie wysprzątamy naszego domu – serca.

Dlaczego człowiek z opowiadania nagle przejął się bałaganem w swoim domu? 
Kto przyszedł mu z pomocą?

Otworzył szeroko okna i drzwi.
– Bracia! Przyjaciele! Niech mi ktoś pomoże uporządkować wszystko, ale natychmiast!
Zaczął energicznie sprzątać swój dom. Poprzez grubą chmurę kurzu, która unosiła się 

zewsząd, zobaczył kogoś, kto mu przyszedł z pomocą. We dwójkę wszystko było łatwiej-
sze. Wyrzucili zbędne rzeczy i spalili je. Na klęczkach wyszorowali podłogi i schody. Po-
trzeba było wielu wiader wody, by wymyć wszystkie szyby. Wyczyścili z brudu każdy kąt.

– Nigdy nie skończymy! – sapał mężczyzna.
– Skończymy! – spokojnie stwierdził nieznajomy.
Pracowali tak jeden obok drugiego przez cały dzień i wreszcie dom wyglądał jak nowy. 

Był świecący i pachnący czystością. Gdy nadszedł wieczór, udali się do kuchni, by nakryć 
do stołu.

– Teraz – powiedział mężczyzna – może przyjść Bóg.
– Ja już tu jestem! – powiedział Nieznajomy i usiadł przy stole. – Usiądź i zjedz ze mną!

Bruno Ferrero, Inne historie


