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1 Słuchamy
ludzi i Boga
W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 4.

Przyjrzyj się ilustracjom. Co pomogło dzieciom usłyszeć i zrozumieć innych
ludzi? Kiedy wystarczyły tylko uszy i oczy, a kiedy potrzeba było czegoś więcej?
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Gdzie możemy usłyszeć słowo Boże?

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 2. na s. 5.

moDLITwa
Twoje słowo jak lampa dla stóp,
co oświetla nam życie.
Pozwól poznać smak Twoich słów
i wylewaj obficie
swego Ducha.

7

20 Z matką Bożą
wysławiamy Boga
PRZecZyTaJmy RaZem!
Czy pamiętasz proroka Jana Chrzciciela? To on wzywał ludzi do nawrócenia nad rzeką
Jordan i głosił przyjście Pana Jezusa. Jego rodzicami byli Zachariasz i Elżbieta, krewna
Maryi.
Zachariasz i Elżbieta długo nie mieli dziecka, choć bardzo tego pragnęli. Oboje byli
już w podeszłym wieku i stracili nadzieję na potomka. Pan Bóg jednak miał wobec nich
wielkie plany.
Kiedy Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że urodzi Zbawiciela, powiedział Jej też,
że Elżbieta, mimo podeszłego wieku niedługo urodzi dziecko. Była to tak radosna wieść,
że Matka Boża wkrótce wyruszyła do swojej krewnej. Chciała ją odwiedzić i pomóc jej
w domu. Idąc pieszo przez góry, Maryja musiała pokonać wiele trudów i niebezpieczeństw. Jednak nie myślała o swojej niewygodzie, lecz o Elżbiecie i ich wspólnej radości. Niosła w sobie małego Jezusa, o którym jeszcze nikt oprócz Niej i Pana Boga nie
wiedział.

Spotkanie Matki Bożej ze świętą Elżbietą
nazywamy Nawiedzeniem Najświętszej Maryi Panny.
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Gdy Matka Boża dotarła do domu Zachariasza, weszła i pozdrowiła Elżbietę. A wtedy
Elżbieta poczuła, że jej syn, Jan Chrzciciel, poruszył się w niej z wielkiej radości. Duch
Święty podpowiedział Elżbiecie, że Maryja urodzi Zbawiciela. Dlatego zawołała wzruszona: „Błogosławionaś Ty między wszystkimi niewiastami i błogosławione Dzieciątko,
które nosisz – Owoc żywota Twojego! Skąd tak wielki zaszczyt, że Matka mojego Pana
przychodzi do mnie? Maryjo! Jesteś szczęśliwa, bo uwierzyłaś w słowa Pana Boga!”.
Wtedy Matka Boża uradowana zawołała:

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. […]
wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny;
A święte jest Jego imię […].
Ewangelia według świętego Łukasza 1, 46b-48a. 49

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie
1. i 2. na s. 34 i 35.
moDLITwa
Co ostatnio sprawiło ci radość? Co uradowało kogoś z twoich bliskich?
Jeśli były to dobre rzeczy, które podobają się
Bogu, podziękuj za nie słowami Maryi:
Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch
mój w Bogu, Zbawcy moim!
Przypomnij sobie, co ostatnio ucieszyło twoją mamę, tatę lub inną, bliską ci
osobę. Narysuj to na kartce i podaruj tej
osobie.

Swoje oczekiwanie na wielkie Uroczystości Bożego Narodzenia wyrażamy, gdy bierzemy udział w roratach.

Razem ze świętą Elżbietą i jej synem, Janem Chrzcicielem, cieszę się, że Pan Bóg
zamieszkał wśród nas w Osobie Jezusa.
Razem z Matką Bożą chcę dzielić z innymi ich radości, a nie myśleć tylko o sobie.
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29 nasza uczta
dziękczynienia
PRZecZyTaJmy RaZem!

Gdy [Jezus wchodził] do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad
nami!”. Na ten widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!”. A gdy szli, zostali
oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin [czyli
człowiek obcy dla Żydów]. Jezus zaś rzekł: „Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych?
Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko
ten cudzoziemiec?”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Ewangelia według świętego Łukasza 17, 12-19

Eucharystia jest naszym spotkaniem z tym samym Jezusem, któremu naprzeciw wyszli
trędowaci. Podczas Eucharystii Jezus chce także i do nas powiedzieć: „Wstań, idź, twoja
wiara cię uzdrowiła”. I leczy nas z naszych grzechów. A my pragniemy Mu dziękować.
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Opowiedz, co przedstawiają zdjęcia.

Ksiądz: Pan z wami.
Ludzie: I z duchem twoim.
Ksiądz: W górę serca.
Ludzie: Wznosimy je do Pana.
Ksiądz: Dzięki składajmy Panu, Bogu
naszemu.
Ludzie: Godne to i sprawiedliwe.
Ksiądz: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali
dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty,
wszechmogący, wieczny Boże.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. i 2. na s. 49 i 50.

moDLITwa
Dzięki, o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w niebie!

Podczas Eucharystii dziękujemy Bogu za dzieło zbawienia, bo w czasie każdej Mszy
Świętej Pan Jezus gładzi grzechy świata.
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32 Przyjmujemy
dar przebaczenia

W czasie Ostatniej Wieczerzy Apostoł Piotr przyrzekł Jezusowi: „Panie,
z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć”. Lecz Jezus odrzekł:
„Powiadam ci, Piotrze, zanim kogut dziś zapieje, ty trzy razy wyprzesz się tego, że
Mnie znasz”. Gdy strażnicy przyszli po Jezusa i prowadzili Go na przesłuchanie,
Piotr szedł za nimi. Zapytany przez służbę, czy jest uczniem Jezusa, przestraszył się
i aż trzy razy się Go wyparł. I wtedy zapiał kogut. Piotr przypomniał sobie słowa
Jezusa i gorzko zapłakał.
Po zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazał się Apostołom nad jeziorem Genezaret.
Wtedy trzy razy zapytał Piotra: „Piotrze, czy ty Mnie kochasz?”. Święty Piotr odpowiadał: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. A Jezus trzykrotnie powtórzył: „Paś owce
moje”. W ten sposób okazał Piotrowi swoje przebaczenie i powołał go na pierwszego
pasterza Kościoła, czyli pierwszego papieża.
na podstawie: Ewangelia według świętego Łukasza 22 oraz Ewangelia według świętego Jana 21

PRZecZyTaJmy RaZem!
Pokłóciłem się
Pokłóciłem się z moim kolegą. On zawsze chce mieć rację. Powiedziałem mu, że jest
głupi i że już więcej nie będę się z nim bawił. On mi pokazał język. Potem pobiegliśmy,
każdy do swojego domu. Teraz siedzę u siebie w pokoju i sam nie wiem, co mam zrobić.
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Nudzi mi się bardzo. To niedobrze, że się pokłóciłem. Smutno mi, a mojemu przyjacielowi pewnie też.
Dobry Boże. Pewnie nie podobało Ci się, że się pokłóciłem z moim przyjacielem. Ty
chcesz, żebyśmy się lubili. Ja też chcę, żebyśmy znowu się razem bawili. A może powinienem zapytać mojego przyjaciela, czy mi przebaczy, czy będzie chciał jutro ze mną się
pobawić?
Dodaj mi odwagi, dobry Boże. Amen.
Teresia-Benedicta Uhl, Modlitwy dzieci

Przyjrzyj się ilustracjom i odpowiedz na pytania.

Co ludzi dzieli? Dlaczego nie zawsze żyjemy w zgodzie?

Czy łatwo nam żyć w zgodzie i jedności? Co ludzi łączy?
W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 58.
moDLITwa
• Panie Jezu, Ty przebaczyłeś Piotrowi. Naucz mnie przychodzić do Ciebie i przepraszać za moją niewierność.
Bo Ty mi, Panie, przebaczasz.
• Panie Jezu, Ty wiesz, że jestem nieszczęśliwy, gdy kłócę się z bliskimi. Naucz mnie
przebaczać i prosić o przebaczenie.
Bo Ty mi, Panie, przebaczasz.
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41 Jezus zwycięża
śmierć. alleluja!
Wielkanoc

Trzeciego dnia po śmierci Jezusa, w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę
o świcie, kobiety wybrały się do grobu Jezusa. Kamień zastały odsunięty od
grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone,
pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego
wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.
na podstawie: Ewangelia według świętego Łukasza 24, 2-6a

Jezus zmartwychwstał. Jest Panem życia i śmierci. Dlatego mówił o sobie:
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby
umarł, żyć będzie”.
Ewangelia według świętego Jana 11, 25b

Pan Jezus obiecał, że również i my zmartwychwstaniemy!
Każdego roku w uroczystość Wielkanocy przeżywamy zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa oraz wyznajemy z wiarą, że i my także zmartwychwstaniemy.
Znakiem obecności zmartwychwstałego Pana Jezusa wśród nas jest świeca zwana
paschałem.
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PRZecZyTaJmy RaZem!
Zostaliśmy stworzeni do życia
Dlaczego babcia umarła? Dlaczego
wujek kolegi zginął w kopalni? – gorączkowo pytała mamę dziewięcioletnia
Marysia.
Nie umiemy się pogodzić ze śmiercią,
bo nie zostaliśmy stworzeni do śmierci,
ale do życia.
Ludzie na ziemi: pielęgniarki, sprzedawcy, budowniczowie, informatycy,
robotnicy trudzą się, robiąc wiele dobrego. Nasi rodzice starają się o ubranie,
jedzenie, urządzenie mieszkania. Ale ludzie umierają, rzeczy się zużywają. Wielu żałuje, że wszystko przemija, że niszczeją dzieła pracy ludzkiej.
Jednak Pismo Święte zapowiada, że
wszyscy zmartwychwstaniemy. Bóg odnowi także nasze prace i owoce naszego
wysiłku. To, co jest nam drogie, będzie
zachowane, ale w nowy sposób, który
pozostaje dla nas Bożą tajemnicą.
„Alleluja!” znaczy „Chwalcie Boga!”.
Wołając „Alleluja”, wyznajemy wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego.
W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. i 2. na s. 75.

moDLITwa
Dziękujemy Ci, Boże, nasz Ojcze, bo Ty jesteś Panem wszystkiego, co żyje. Ty nas
powołałeś do życia i chcesz, abyśmy się cieszyli szczęściem wiecznym. Jako pierwszego
z ludzi wskrzesiłeś Jezusa Chrystusa i dałeś Mu życie. To samo obiecałeś także nam: życie
bez końca, bez niedostatku i bez cierpienia. Amen.

Wierzę, że Jezus Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi
po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
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45 Pan Jezus
daje nam siebie
Eucharystia

W przeddzień swojej męki, w Wieczerniku,
Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało i wino
w swoją Krew. Dał je pod postaciami chleba i wina
Apostołom do jedzenia i picia, aby ściśle zjednoczyć ich ze sobą.

Kiedy ksiądz powtarza słowa Pana Jezusa: To jest Ciało moje.
To jest Krew moja, Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew.
Eucharystia jest największym skarbem, jaki Pan Jezus zostawił nam
wszystkim w Kościele.
W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 84 i 85.
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Ołtarz
Naszym wspólnym stołem jest ołtarz.
Kapłan na początku Mszy Świętej całuje go. Tak oddaje hołd samemu Jezusowi Chrystusowi, bo ołtarz jest znakiem Pana Jezusa, który jest obecny
wśród zgromadzonych na Eucharystii.
Biały obrus to znak łaski Bożej i dobrych, czystych serc tych, którzy bardzo pragną przyjąć Pana Jezusa. Krzyż
na ołtarzu przypomina, że Msza Święta jest tą samą ofiarą, którą Jezus złożył na krzyżu.
Zapalona świeca to znak, że Pan Jezus jest wśród nas. To także znak naszej gotowości na
spotkanie z Panem Jezusem.
W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 2. na s. 85.
PRZecZyTaJmy RaZem!
„Nudzę się, mamo, chodźmy już z kościoła!”
Tak na Mszy Świętej mały Jacek woła.
A mama odpowie cierpliwie, po cichu:
„Pomyśl o Jezusie! Jego Krew w kielichu,
Jego Święte Ciało ukryte tu w chlebie
Cały świat ratuje, także mnie i ciebie.
Zło zwycięża dobrem, kiedyś to zrozumiesz,
I zamiast się nudzić, módl się tak, jak umiesz!”
moDLITwa
1. O Panie, Ty nam dajesz, Ciało swe i Krew.
Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń.
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.
2. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz,
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.

Eucharystia, czyli Msza Święta, to najważniejszy sakrament, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
Eucharystia jest ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa dla naszego zbawienia i ucztą jedności z Panem Jezusem i z ludźmi, którzy Go przyjmują.
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57 Jezus nazywa nas
swoimi przyjaciółmi
Być może nazywasz już kogoś przyjacielem. A może przyjaciół będziesz miał dopiero,
gdy dorośniesz. Jednak na pewno już teraz uczysz się przyjaźni.
W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia 1. na s. 106.
[Jezus rzekł:] „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.
Ewangelia według świętego Jana 13, 34-35

Przyjaciół Pana Jezusa poznaje się po wzajemnej miłości. Jego przyjaciółmi są wszyscy,
którzy Go kochają, słuchają Jego nauki i łączą się z Nim podczas Eucharystii. Razem
z Nim radośnie wielbią Boga Ojca i wspólnie się modlą, jak On sam ich nauczył.
W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 2. na s. 106. Odpowiedz, po czym poznać
uczniów Pana Jezusa.
PRZecZyTaJmy RaZem!
I ty możesz zostać świętym jak Dominik Savio
Nie znamy wszystkich przyjaciół Jezusa. Wielu z nich zna tylko On sam. Niektórych,
choć żyli dawno temu, Kościół rozpoznał i ogłosił świętymi. Jednym z najmłodszych
świętych jest Dominik Savio.
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Dominik urodził się we Włoszech, we wsi niedaleko Turynu. Już w wieku pięciu lat
służył do Mszy Świętej. Kto zna ministrantów, ten wie, jak wcześnie trzeba wstawać, żeby
spełniać dobrze tę służbę. Gdy Dominik miał siedem lat, przyjął Pierwszą Komunię Świętą.
Napisał wtedy w swojej książeczce do nabożeństwa: Będę się często spowiadał i przystępował
do Komunii Świętej. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. Śmierć – tak, ale nie grzech.
Dominik podrósł i codziennie pokonywał osiem kilometrów do szkoły. Zapytany kiedyś, czy nie boi się chodzić sam, odpowiedział: Nie jestem sam. Jest ze mną Najświętsza
Maryja Panna i mój Anioł Stróż.
Gdy chłopiec miał 12 lat, ułożył swój akt ofiarowania się Matce Bożej: Maryjo, ofiaruję Ci
swoje serce. Spraw, aby zawsze było Twoje. Jezu i Maryjo, bądźcie zawsze moimi przyjaciółmi.
Błagam Was, abym raczej umarł, niż bym miał przez nieszczęście popełnić choć jeden grzech.
Na rozwój Dominika miał wpływ wspaniały wychowawca i święty ksiądz, Jan Bosko.
Chłopiec bardzo się przejął, gdy usłyszał od niego, że każdy może zostać świętym. Powiedział wtedy księdzu Bosko:
Czuję potrzebę i pragnienie,
aby zostać świętym. Muszę
zostać świętym. Ksiądz Jan
Bosko odpowiedział: Bądź
zawsze wesoły, spełniaj dobrze swoje obowiązki i pomagaj kolegom.
Dominik rzeczywiście był bardzo pogodnym chłopcem. Kochał Pana Jezusa. Często
przyjmował Go w Komunii Świętej. Niczego się nie bał. Kiedy na przykład dwóch kolegów chciało się pojedynkować na kamienie, Dominik wpadł między nich z krzyżem
i zawołał: Chrystus nawet na krzyżu przebaczył, a wy nie potraficie przebaczyć drobiazgów!
I chłopcy zrezygnowali z bójki.
Na pewno i dzisiaj są dzieci, które ponad wszystko chcą kochać Pana Jezusa i zostać
Jego przyjaciółmi.
Opowiedz, jak możesz naśladować
św. Dominika Savio.
moDLITwa
Mam Przyjaciela, który bardzo kocha, mnie kocha, mnie kocha.
Mam Przyjaciela, który bardzo kocha, a imię Jego Jezus.
Zawsze razem z Nim pracuję, z Nim raduję się i dla Niego pragnę żyć.

Pan Jezus zostawił nam nowe przykazanie miłości: Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was
umiłowałem.
Jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa, gdy wypełniamy Jego przykazanie miłości,
modlimy się wspólnie w Jego imię i łączymy się z Nim podczas Eucharystii.

131

Spis treści
I. Słuchamy słów Boga. Mów, Panie! ..............................................................................5
1. Słuchamy ludzi i Boga .................................................................................................6
2. Bóg mówi do nas w pięknie stworzonego świata ..........................................................8
3. Bóg mówi do nas w Piśmie Świętym..........................................................................10
4. Bóg mówi do nas przez Jezusa Chrystusa ...................................................................12
5. Bóg mówi do nas przez ludzi .....................................................................................14
6. Bóg mówi do nas w głosie sumienia...........................................................................16
7. Bóg wzywa, byśmy słuchali Pana Jezusa .....................................................................18
8. Maryja uczy nas słuchać Pana Jezusa. Modlitwa różańcowa .......................................20
9. Wypełniamy słowa Pana Jezusa ..................................................................................22
II. Odpowiadamy Bogu. Oto ja, poślij mnie ................................................................25
10. Jezus zaprasza nas do rozmowy ................................................................................26
11. Przyjmujemy słowo Boże .........................................................................................28
12. Dobre serca świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych ..........................................30
13. Chcemy być blisko Boga jak w raju .........................................................................32
14. Chcemy ufać Bogu jak Abraham .............................................................................34
15. Chcemy wypełniać polecenia Boga jak Mojżesz .......................................................36
16. Chcemy słuchać Boga jak Samuel ............................................................................38
17. Kochający Władca naszych serc. Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata ....................40
18. Bóg wzywa nas do nawrócenia. Adwent ...................................................................42
19. Od Maryi uczymy się mówić Bogu: „Tak” ...............................................................44
20. Z Matką Bożą wysławiamy Boga .............................................................................46
III. Dziękujemy Bogu. Dzięki, o Panie .........................................................................49
21. Bóg jest z nami. Boże Narodzenie ............................................................................50
22. Bóg przychodzi do wszystkich ludzi. Objawienie Pańskie ........................................52
23. Józef – odważny Opiekun Jezusa .............................................................................54
24. Jezus uczy nas kochać Boga Ojca .............................................................................56
25. Jezus jest Synem Bożym. Chrzest Pański ..................................................................58
26. Jezus jest Panem nieba i ziemi..................................................................................60
27. Widzieć to, co najważniejsze ....................................................................................62
28. Pan Jezus Dobrym Pasterzem ..................................................................................64
29. Nasza Uczta dziękczynienia .....................................................................................66
IV. Odchodzimy od Boga i powracamy. Przyjmij mnie, Ojcze .....................................69
30. Pan Jezus wzywa do nawrócenia. Wielki Post ...........................................................70
31. Dar odpuszczania grzechów. Ustanowienie sakramentu pokuty i pojednania ...........72
32. Przyjmujemy dar przebaczenia .................................................................................74

33. Nieszczęście grzesznika ............................................................................................76
34. Droga powrotu do Ojca ..........................................................................................78
35. Z Panem Jezusem zwyciężamy grzech ......................................................................80
36. Powierzamy Bogu nasze słabości ..............................................................................82
V. Spotykamy naszego Zbawiciela. Raduj się, Ziemio...................................................85
37. Bóg Ojciec troszczy się o nas ...................................................................................86
38. Jezus ofiaruje siebie za nas. Ostatnia Wieczerza ........................................................88
39. Jezus oddaje swoje życie za nas. Wielki Piątek ..........................................................90
40. Jezus ofiaruje siebie za nas. Eucharystia....................................................................92
41. Jezus zwycięża śmierć. Alleluja! Wielkanoc...............................................................94
42. Chrystus zmartwychwstał. Uczta eucharystyczna .....................................................96
VI. Otrzymujemy. Boże dary ........................................................................................99
43. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Chrzest święty ..............................................................100
44. Być świadkiem Pana Jezusa. Bierzmowanie ............................................................102
45. Pan Jezus daje nam siebie. Eucharystia...................................................................104
46. Najświętszy Sakrament ..........................................................................................106
47. Pan Jezus przebacza nam grzechy. Sakrament pokuty i pojednania .........................108
48. Powierzamy Panu Jezusowi chorych. Namaszczenie chorych ..................................110
49. Pan Jezus błogosławi naszym rodzinom. Małżeństwo .............................................112
50. Pan Jezus daje nam kapłanów. Sakrament święceń (kapłaństwo) ............................114
51. Jezus Chrystus spotyka się z nami. Siedem sakramentów świętych .........................116
VII. Dzielimy się. Jak Ty, Panie ..................................................................................119
52. Jesteśmy posłani. Wniebowstąpienie Pańskie .........................................................120
53. Pan Jezus czyni nas Kościołem. Zesłanie Ducha Świętego ......................................122
54. Zamieszkaj, Panie Jezu, z nami. Boże Ciało ...........................................................124
55. Jezus uczy nas miłości bliźniego .............................................................................126
56. Jezus wzywa nas do pomocy ..................................................................................128
57. Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi ...................................................................130
58. Nasze wakacje z Panem Jezusem ............................................................................132
Pacierz rodziny Jezusa ..................................................................................................134
Źródła ikonograficzne .................................................................................................140

