
43

Z życia i wiary

Informator Paraalny nr 77www.parafiajawoe.pl

Słowo Boże
w oach dziecka

opr. Anna Wantulok

Właśnie dziś jest wyjątkowy dzień, pecież 
to moje urodziny. Dziś rozpoynają się też 
parafialne rekolekcje. Jesze woraj tak bar-
dzo cieszyłam się na ten dzień. Mamusia ku-
piła całą torbę pysznych ekoladek, którymi 
z okazji moich urodzin chciałam poęstować 
wszystkie koleżanki i  kolegów. Domyślałam 
się, że pygotowują dla mnie jakąś urodzino-
wą nieodziankę. 

Obudziłam się wesnym rankiem, ale u-
łam się jakoś dziwnie… i to wcale nie było 
miłe. Bolała mnie głowa, miałam dresze, 
drapało w gardle, aż trudno było pełykać śli-
nę. Mój tato, który jest lekaem, zbadał mnie 
i zawyrokował, że to angina i muszę zostać 
w łóżku. Jak to? Dzisiaj?! To niemożliwe! Pe-
cież miał to być wyjątkowy dzień! Byłam zła! 
Ominie mnie tyle pyjemności…

Leżałam w łóżku smutna, zła, choć pou-
łam się już trochę lepiej po wzięciu lekarstw, 
które zaaplikował mi tata. I właśnie wtedy 
pez okno wpadł do mojego pokoju promień 
słońca, który ogał moją buzię. Usłyszałam 
dzwonek do dwi, a po chwili otwoyły się 
dwi mojego pokoju, a w nich stanęła moja 

najukochańsza Babcia Marysia. A to wania-
ła, urodzinowa nieodzianka! Babcia miesz-
ka daleko i adko pyjeżdża, ale ędzam 
u niej wszystkie wakacje. Babcia pytuliła 
mnie, ucałowała i wręyła prezent, który 
tymała w ręku. Dopiero teraz go zauważy-
łam. Pauszkę z prezentem tymałam chwilę 
w rękach i ułam, że jest w niej coś bardzo 
cennego. Powoli, ostrożnie zaęłam rozwią-
zywać erwoną wstążkę, rozwijać kolorowy 
papier… Zobayłam wielką księgę – to Nowy 
Testament. 

Wiesz wnusiu – powiedziała Babcia  - gdy 
woraj kupiłam ten Nowy Testament dla cie-
bie, poułam, że nie mogę ekać do następ-
nego otkania. Spakowałam torbę, wsiadłam 
do wieornego pociągu i jestem. Czułam, że 
będziesz go potebowała dziś rano.

Babcia wyszła trochę odpoąć. A ja pejęta 
jej słowami, zaęłam powoli pewracać ka-
ki, wypełnione równym drukiem i podziwiać 
pepiękne ilustracje i zdjęcia. Pomyślałam, że 
skoro ja nie mogę być na rekolekcjach, to Pan 
Jezus pyszedł do mnie. Otwoyłam Ewan-
gelię św. Jana – pani na religii mówiła ostat-
nio, że właśnie słowa tej biblijnej księgi będą 
tematem naszych otkań na rekolekcjach. 
Zaęłam ytać 16 rozdział, nie wszystko ro-
zumiałam, ale w głowie pozostały mi słowa: 
„…ufajcie, Ja zwyciężyłem świat”. Czytałam 
dalej…

I nagle znalazłam się tam, w Jerozolimie. 
Był wieór. Zobayłam Jezusa, modlił się. 
Nie słyszałam Jego słów, ale widziałam, jak 
pejmująca to była modlitwa. A później za-
brał swoich uniów i poprowadził za potok 
Cedron, do ogrodu, do którego ęsto pycho-
dził. Szłam za nimi… Po chwili zobayłam 
zbliżający się zbrojny oddział. Kto z nimi jest? 
Pecież to Judasz, jeden z uniów Jezusa. Co 
on robi? 

WYJĄTKOWY DZIEŃ
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Judasz zdradził swego Pana, żołniee za-
brali Go i poprowadzili najpierw do Annasza, 
potem do Kajfasza, w końcu do Piłata. Osą-
dzono Jezusa i wydano wyrok. Ludzie wołali: 
ukyżuj go! 

Stałam pod kyżem wśród tłumu ludzi. 
Czułam, że On umiera także za mnie, za moje 
winy. Wstydziłam się, że dziś rano byłam zła 
na tatę, gdy kazał mi zostać w łóżku. Że w 
niedzielę wolę dłużej poać zamiast pójść na 
szkółkę. Że kłócę się z koleżankami w szkole. 
Że zazdroszę Monice jej nowych zabawek. 
I tak wielu jesze innych ey. Stojąc tam 
ze uszoną głową, zaęłam szeptać: Panie 
Jezu, Ty wiesz, jak każdego dnia Cię zasmucam 
moim postępowaniem. Proszę, wyba mi! 
Długo nie podnosiłam głowa. A kiedy wresz-
cie odważyłam się ojeć na Jezusa, w Jego 
oach zobayłam ogromną miłość.

A potem widziałam, jak umarł. Płakałam 
razem z innymi. Choć byli tam i tacy, któy 
śmiali się z Jezusa. 

Pyjaciele zabrali ciało Pana i pochowali 

w grobowcu, niedaleko, w ogrodzie. Smucili 
się, ale ja wiedziałam, że teciego dnia grób 
zostanie pusty. Gdy wesnym rankiem Maria 
Magdalena pybiegła do uniów z tą wia-
domością, chciałam kyeć: To prawda! On 
zmawychwstał! Radujcie się, Jezus żyje!!!

I nagle znowu byłam w swoim pokoju. Le-
żałam w łóżku z tym najcenniejszym skarbem 
na kolanach, słowem Ewangelii o moim Zba-
wicielu. To był wyjątkowy dzień!

Anna Wantulok

Kalenda Wielkiego Tygodnia

Gotowy kalenda można powiesić 
w dowolnym miejscu w domu i każdego 
kolejnego dnia Wielkiego Tygodnia odkry-
wać nowy obrazek, ytając wyznaony 
fragment z Pisma Świętego.
1. Wytnij koło 1. i pokoloruj obrazki
2. Zaynając od punktu A petnij linię aż 

do środka koła
3. Wytnij koło 2.
4. Petnij linię od punktu A do C
5. Połą koło 2. z kołem 1. peciągając 

drucik z guzikiem pez punk F, tak, by 
guzik pozostał na wiechu, a końce 
druciku zagnij pod odem.

Wykoystano materiały pygotowane w Cen-
trum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.


