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Słowo Boże
w oczach dziecka

Przyszła wiosna. Zbliżały się Święta Wiel-
kanocne. Tego dnia na Karolinę, która właśnie 
wróciła ze szkoły, czekała niespodzianka. Od 
samego rana czuła, że dziś wydarzy się coś 
szczególnego, już nie mogła się doczekać. Kie-
dy tylko weszła do domu, mama przekazała jej 
wiadomość:
- Karolinko, za kilka dni święta. Dzwoniła bab-
cia Marysia i zaprosiła nas do siebie.
- Mamusiu, ale niespodzianka! Jedziemy? Na-
prawdę jedziemy do babci?
- Tak, naprawdę jedziemy, a niespodzianka to 
dopiero będzie.
- Jeszcze jedna?
- Razem z nami jedzie Kajtek z rodzicami.
- Ale super! Mamo, mogę pobiec na chwilkę 
do Kajtka?
- Dobrze, ale tylko na chwilkę, zaraz obiad.
Karolina pobiegła do przyjaciela. Gdy tylko 
otworzył drzwi, krzyknęła: 
- Kajtek, jedziemy na święta do babci Marysi! 
- Fajnie – Kajtek wcale się nie ucieszył. – My-
ślałem, że w święta się spotkamy. Szkoda… 
- Kajtek, ale moja babcia zaprasza też Ciebie  
i Twoich rodziców. 
- Co? Mamo, tato, czy to prawda? Po-
jedziemy?
Mama wychyliła się z kuchni – Tak, 
Kajtuś, dziś rano wszystko uzgodnili-
śmy.  
- Ale czadowo, Karola, jedziemy razem!

I tak Karolina i Kajtek znaleźli się na 
Mazurach. Dziś Wielkanoc, ale tak jej 
jeszcze nigdy nie zaczynali świętować. 
Było jeszcze ciemno, gdy razem z ro-
dzicami wyruszali nad jezioro. Chcieli 
zobaczyć wschód słońca. 
- Ale pięknie! – zachwycały się dziecia-
ki, siedząc na brzegu. 
- Babcia Marysia mówiła, że Pan Jezus 
wiele razy był z uczniami nad Jezio-

rem Galilejskim. Ciekawe, czy tam też było tak 
pięknie? – powiedziała Karolina.
- A pamiętacie, jak Zmartwychwstały Jezus 
spotkał się z uczniami właśnie nad jeziorem? – 
zapytał tato Karoliny. 
- Opowiedz tato – poprosiła Karolina.
Tato zaczął opowiadać… 

Brzegiem jeziora wędruje kilku ludzi. Roz-
mawiają.
- Piotrze, co teraz zrobimy? Jezusa już z nami 
nie ma.
- Jesteśmy rybakami, wrócimy nad jezioro, bę-
dziemy łowić ryby.

Na brzegu czekała łódź i sieci. Uczniowie 
wsiedli do łodzi i wypłynęli na głębię. Czekali 
całą noc, ale nic nie złowili. Wczesnym ran-
kiem zmęczeni powracali do brzegu… Nagle 
usłyszeli, jak ktoś ich wołał. Było jeszcze ciem-
no, nie mogli dostrzec, kto stoi na brzegu, ale 
wyraźnie słyszeli głos:
- Czy macie coś do jedzenia?
- Nie mamy! – odkrzyknęli.
- Zarzućcie sieć z drugiej strony łodzi, wtedy 
nałapiecie ryb!

Na brzegu jeziora
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Półkolonia dla dzieci 
8 – 14 lipca 2019

Codziennie od godziny 9.00 do 13.00
w Jaworzu i Jasienicy

Zapisy w pierwszym dniu półkolonii.
Koszt udziału w półkolonii 

30 złotych

Serdecznie zapraszamy !!!

Zrobili tak, jak im powiedział. Wyciągnęli 
sieci z wody i zarzucili je z drugiej strony łodzi. 
Popłynęli kawałek dalej i po chwili wyciągnę-
li sieć, a raczej usiłowali ją wyciągnąć. 
- Ale ciężkie, chyba nie damy rady. Jest pełna 
ryb – cieszyli się uczniowie.
Jan pierwszy się domyślił, kto stoi na brzegu:  
- Piotrze, to Jezus. Płyńmy.

Zbliżając się do brzegu, coraz wyraźniej wi-
dzieli Pana Jezusa siedzącego przy ognisku. 
Piekły się ryby, leżał chleb. Pan Jezus czekał na 
swoich uczniów i wszystko przygotował na ich 
przybycie. Gdy dopłynęli do brzegu, policzyli 
wszystkie ryby.
- To prawdziwy cud, sieci są pełne, złowiliśmy 
aż 153 ryby – zawołali. 

Pan Jezus usiadł z uczniami przy ognisku. 

Brał chleb i podawał im. Później podawał im 
ryby. Uczniowie patrzyli na swego Mistrza cisi 
i zadumani. Było im bardzo dobrze. Znowu byli 
razem. Piotr jednak czuł się niepewnie. Czy Je-
zus mu wybaczył? Przecież trzy razy skłamał, 
powiedział, że Go nie zna. Jednak tak bardzo 
Go kocha. Czy nadal będzie mógł mu służyć?

- Piotrze, chodź ze mną – powiedział Jezus. Gdy 
odeszli kawałek dalej Jezus zapytał:
- Czy ty mnie kochasz?
Piotr odpowiedział: - Tak, Panie, Ty wiesz, że 
Cię kocham.
Jezus na to: - Paś owieczki moje.
Po chwili Jezus zapytał ponownie: - Piotrze, 
czy ty mnie kochasz?
- Panie, Ty wiesz dobrze, jak Cię kocham – od-

powiedział Piotr i znowu usłyszał:
- Paś owieczki moje.
Po chwili Jezus trzeci raz zapytał: - 
Piotrze, czy ty mnie kochasz?
Piotr odpowiedział: - Panie, Ty wiesz 
wszystko, Ty wiesz, jak Cię kocham.
Pan Jezus po raz trzeci powiedział: - 
Paś owieczki moje.

- Czyli Pan Jezus wybaczył Piotro-
wi- podsumował Kajtek. 
- Tak, Pan Jezus dobrze wiedział, że 
Piotr nie przestał Go kochać – po-
wiedział tato.
- Wracajmy… bo jeszcze spóźnimy 
się do kościoła na świąteczne nabo-
żeństwo. 

Anna Wantulok


