
Drodzy uczniowie! 

Kiedy zetkniecie się z tym co do Was piszemy, zastanowicie się pewnie czego katecheci 
mogą od was wymagać, w tym czasie kiedy nie ma lekcji w szkole i pewnie już to od was 
dotarło, że Episkopat Polski udzielił wam dyspensy od niedzielnej Eucharystii. Do tej pory 
docieraliśmy do Was w sposób bezpośredni, mamy tu na myśli lekcje w szkole i spotkania w 
Kościele. Teraz kiedy jesteśmy wszyscy poproszeni by pozostać w domu stajemy w wobec 
nowego wyzwania. Myślę, że każdy z Was to wie, że religia to nie tylko zestaw różnych 
wiadomości potrzebnych by uzyskać pozytywną ocenę i zdać do następnej klasy. To coś więcej. 
Skupmy się na tym, co to jest to więcej. Otóż religia pragnie wprowadzić Was w świat wartości, 
w którym wiara w Boga jest tą najważniejszą.  Pan Bóg na różne sposoby mówi do człowieka; 
otaczający świat, zwierzęta, rośliny, drugi człowiek, Kościół, sakramenty,  ale jest też jeden 
sposób dla niego ulubiony i tylko dla Niego zarezerwowany – to cisza.  W obrazowy sposób 
można to zrozumieć, kiedy spróbujecie sobie wyobrazić co się dzieje na pustyni. Bardzo często 
Pan Bóg kiedy chciał coś  człowiekowi powiedzieć na przestrzeni dziejów świata prowadził go 
na pustynię. Tam mógł zrealizować swoje pragnienie by mówić od serca człowieka. A jeśli Pan 
Bóg zabiera się za mówienie do człowieka to musi to być mega ważne. Pan Bóg nasz Stwórca 
skoro powołał nas do istnienia nigdy nie zapomina o swoich dzieciach. Nadal do nas mówi, a 
język tej komunikacji to cisza, która pragnie rozpalić ziarna dobra, które są w naszych sercach. 
Zachęcam Was abyście szeroko otworzyli w tym czasie swoje serce dla Boga, bo tam jest coś 
czego nikt nie może Wam zabrać. Tym czymś jest wiara. Zechciejcie przekonać się, że wiara 
jest najważniejsza i przez nią możemy wspólnie spotkać się z Bogiem. Dzisiaj, kiedy jest 
zagrożenie koronawirusem i takie proste rzeczy jak spotkanie się z kimkolwiek, pójście do 
Kościoła, skorzystanie ze spowiedzi, są wyjątkowo ryzykowne, ucieszcie się, że mimo tych 
ograniczeń macie wiarę, czyli macie wszystko co najbardziej potrzebne i wartościowe. 

PS.  

W dobie Internetu zapraszamy i zachęcamy Was do uczestnictwa w nabożeństwach 
on-line. Byśmy za pośrednictwem transmisji łączyli się w modlitwie budując w swoich domach 
kościół domowy, na wzór pierwszych chrześcijan. Zachęcamy do odmawiania różańca 
świętego, drogi krzyżowej i gorzkich żali oraz uczestnictwa w Mszach świętych. Wystarczy w 
Google wpisać hasło: Msza święta on-line i z pewnością znajdziecie kilka propozycji. Możecie 
uczestniczyć w Mszy św. na Jasnej Górze w klasztorze ojców Paulinów, lub w innym 
sanktuarium które mas woje transmisje, również wiele mniejszych parafii udziela się aktywnie 
w Internecie. Dla chcącego nic trudnego. 

Módlmy się kochani i pamiętajcie że modlitwa dziecka zawsze jest miła Bogu. Życzymy 
zdrowia, samych dobrych uczynków i łaski Bożej opatrzności. 
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