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41 Czcimy krzyż Jezusa
Wielki Piątek

PRZECZYTAJMY RAZEM!
Na lekcji religii

Siostra opowiadała w czasie lekcji religii o tym, jak Jezusa złapali, zwią-
zali, zaprowadzili do więzienia w Jerozolimie.

— Jezus został sam – mówiła siostra. – Ten, który pomagał każdemu 
po kolei, oto stoi przed sądem – mówiła dalej – chcą Mu zrobić coś bardzo 
złego, chcą Go zabić.

Zrobiło się cicho. Siostra spojrzała na zegarek.
— Kończymy lekcję – powiedziała. – Proszę iść do domu.
Wacek, który słuchał z zapartym tchem, wyszedł przejęty. Była pogoda, 

ale wydawało mu się, że zacina zimny deszcz, że wszyscy mają czarne para-
sole, a pan policjant na rogu ma sztywny nos jakby z plasteliny.

— Tatusiu – zawołał, widząc, że przyszedł po niego – musimy koniecz-
nie złapać taksówkę, i to jak najszybciej.

Tatuś zatrzymał samochód i podał kierowcy adres, pod którym mieszkali.
— Nie do domu musimy jechać – wołał chłopiec, obejmując tatusia 

za szyję – ale do Jerozolimy natychmiast. Może obronimy jeszcze Jezusa 
przed złymi ludźmi.

Tatuś nic nie powiedział, bo mu w gardle stanęło wzruszenie jak nieru-
chomy obrazek w książce, a pan kierowca zrobił taką minę, jakby chciał 
płakać bez świadków.

ks. Jan Twardowski, Nowy zeszyt w kratkę (fragmenty)

W Wielki Piątek wspominamy śmierć Pana Je-
zusa. On tak nas ukochał, że dla naszego dobra 
niósł krzyż na górę Kalwarię. Tam został przybity 
do krzyża i umarł, żeby zwyciężyć śmierć i nam 
otworzyć niebo. Gdy słuchamy o męce i śmierci 
Jezusa, pamiętamy o Jego zmartwychwstaniu.
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W Wielki Piątek 
z wiarą i miłością 
adorujemy krzyż. 

Dziękujemy Jezusowi 
za wyzwolenie nas od zła 

i za to, że otworzył nam niebo. 

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 55.

Czasem cierpisz: kiedy boli cię ząb, kiedy się oparzysz, kiedy 
ktoś cię wyśmieje albo czujesz się opuszczony przez wszystkich. 
Pomyśl wówczas o Jezusie na krzyżu.

Pamiętaj, cierpienie też może być modlitwą. Możesz je ofiaro-
wać na przykład:

• za rodziców, którzy się pokłócili, 
• za chorego dziadka,
• za kolegę, który źle się uczy,
• za afrykańskie dzieci, które nie mają co jeść.
Pomyśl, za kogo jeszcze możesz ofiarować swoje cierpienie.

MODLITWA
Jezu, któryś dla mnie umarł,

spraw, bym żyć dla Ciebie umiał.

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


