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Drodzy uczniowie,

Wasz pobyt w szkole, Wasza praca i nauka są dla nas, dorosłych, zna-
kiem tego, że chcecie w życiu coś osiągnąć, do czegoś dojść. W tym 
wysiłku pomagają Wam rodzice, nauczyciele, wychowawcy i wielu 
innych ludzi. Wszystkim zależy na tym, abyście byli LuDŹMi wielkiego 
formatu.

każdy z Was zastanawia się nad tym, co należy czynić, aby być czło-
wiekiem wartościowym. Wiele osób już Wam podpowiada i nadal 
będzie podpowiadać, jak postępować, aby zawsze być człowiekiem 
szlachetnym. Niekiedy jednak zapominamy, że z podobnymi podpo-
wiedziami przychodzi do nas sam Pan Bóg. Warunkiem niezbędnym 
do tego, aby taką podpowiedź Pana Boga usłyszeć, jest bezgraniczne 
zaufanie Mu oraz okazywanie miłości.

Nad tym, jak ufać Panu Bogu, jak okazywać Mu należny szacunek 
i swoją miłość, będziecie rozmawiać w ciągu całego roku szkolnego. 
Będziecie się nad tym zastanawiać z Waszymi rodzicami, katecheta-
mi, wychowawcami, rodzeństwem, koleżankami i kolegami, a także 
z wieloma innymi osobami.

serdecznie pozdrawiam Was – uczniów klas czwartych, Waszych ro-
dziców, katechetów i wychowawców. chcę też Was zapewnić, że 
podobnie jak każdy i każda z Was, ja również staram się okazywać 
Panu Bogu zaufanie oraz miłość. 

życzę, aby Pan Bóg wzmacniał wszystkie Wasze wysiłki prowadzące 
do tego, abyście stawali się LuDŹMi wielkiego formatu.

Przewodniczący komisji Wychowania katolickiego
konferencji episkopatu Polski
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Warto zajrzeć:

 – słownik

 – biografie świętych

przyjaźń z Panem Jezusem
Wyrażam swoją

do Pana Jezusa
Przyznaję się

Mówię Panu Jezusowi:
„Przepraszam”

miłość Pana Jezusa
Dostrzegam

z Panem Bogiem
Rozmawiam
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I.

z Panem Jezusem?
Czy przyjaźnię się

Pan Jezus zaprasza mnie

do przyjaźni

wskazaną przez Pana Jezusa
Idę drogą

Pana Boga
Wielbię
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To jest moje przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak ja was 

umiłowałem. Nikt nie ma większej mi-
łości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi 
moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazu-
ję. już was nie nazywam sługami, bo sługa 
nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 

przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 
Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przy-
nosili, i by owoc wasz 

trwał – aby wszystko 
dał wam Ojciec, o co-
kolwiek Go poprosi-

cie w imię moje. 
To wam przyka-
zuję, abyście się 
wzajemnie miło-

wali.

(J 15, 12-17)
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dMiłe odWiedziny
Dzisiejszy czwartek był dla mnie jednym z najmilszych dni w tym roku. 

Derossi i Coretti z garbatym Nellim przyszli punktualnie, jak obiecali. 
Ach, jak się wybornie bawiliśmy przez dwie godziny! Derossi i Coretti 
to najweselsze zuchy z całej klasy. Ojciec mój strasznie ich polubił.

Coretti to diabeł nie chłopak! Ciągle by coś ruszał, przestawiał, 
przenosił. „Nie szkodzi mu to nic, że się urodził i wychował pomiędzy 
wiązkami drzewa, bo we krwi i w sercu ma szlachectwo” – odpowiada 
mój ojciec.

Derossi także ojcu memu bardzo się spodobał. Bo też zna geografię ten chło-
pak jak sam nauczyciel! I garbaty Nelli patrzył na niego jak w słońce, zachwycony 
i rozradowany.

Wielką radość sprawiły mi te odwiedziny. Zostały mi po nich jak gdyby złote 
iskierki w sercu i umyśle. A i to mi się podobało bardzo, że odchodząc, dwaj rośli 
i silni wzięli pomiędzy siebie garbuska i prowadzili go pod ręce, a on się śmiał tak, 
jak go jeszcze nigdy śmiejącym się nie widziałem.

Wróciwszy do jadalni, spostrzegłem, że nie ma na ścianie obrazka, który przed-
stawiał garbatego błazna, Rigoletta. A to ojciec zdjął, żeby go nie widział Nelli.

Fragment książki edmunda de amicisa Serce

AA przecież nie! Nie przez zazdrość, że on dostał nagrodę, a ja nie, pokłóciłem 
się dziś rano z Corettim. Wcale nie przez zazdrość. A teraz, kiedy złość mi już mi-
nęła, było mi żal i wstyd. I zaraz przypomniało mi się, co mi radził ojciec: „Zawi-
nisz – proś o przebaczenie!”. Ale coś mnie powstrzymywało jednak. Było mi wstyd 
przepraszać. Mówiłem sam do siebie: „Co tam, przeproszę go”. Jednak małe słów-
ko „przepraszam” uwięzło mi w gardle. 

Kiedy po lekcjach znalazłem się na ulicy sam, spostrzegłem, że idzie za mną 
Coretti. Zatrzymałem się i czekałem na niego. On podszedł i powiedział: 

– Henryku, bądźmy przyjaciółmi po dawnemu! 
Jakoś mi się tak głupio zrobiło na sercu i tak, jakby mi ktoś kuksa w plecy dał, 

rzuciłem mu się na szyję. Ucałował mnie i rzekł: 
– Nigdy już żadnych kłótni między mną a tobą! Prawda?
– Nigdy! Przenigdy! – odrzekłem. I rozstaliśmy się uradowani i szczęśliwi. Ale 

kiedy wróciłem do domu i opowiedziałem ojcu wszystko, myśląc, że mu tym przy-
jemność sprawię, ojciec się zachmurzył i rzekł:

– Nie on, ale ty powinieneś pierwszy rękę do zgody podać, boś ty zawinił!
Fragment książki edmunda de amicisa Serce
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1

Wróciliśmy właśnie z wakacji, 
na pewno w tym czasie po-
znaliśmy wiele nowych osób. 
Być może niektóre z nich zo- 
stały naszymi przyjaciółmi. 
Teraz zaczynamy nowy rok 
szkolny. Wracamy do naszych 
szkolnych przyjaciół, za który-
mi pewnie zdążyliśmy się już 
bardzo stęsknić. a może w za-
czynającym się roku nawią-
żemy także nowe przyjaźnie. 
Może niektóre będą trwały 
całe nasze życie...

PRaWDziWa PRzYjaŹŃ to coś 
bardzo ważnego w naszym 
życiu. każdy z nas chciałby 
mieć przyjaciela, który zawsze 
będzie przy nim w potrzebie, 
który nigdy nie zawiedzie, który 
zawsze pomoże i wysłucha. czy 
kiedykolwiek pomyślałeś o tym, 
że takim przyjacielem dla nas 
chce być Pan jezus? On sam 
zaprasza nas do przyjaźni z sobą. 
sPRÓBujMY W TYM ROku 
szkOLNYM ODPOWieDzieĆ 
PaNu jezusOWi Na TO 
  zaPROszeNie!

Pan Jezus zaprasza mnie

do przyjaźni

10
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Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to,  
co wam przykazuję.      (J 15, 14)

PAn JeZus moIm PrZyJACIelem

Największym zNakieM PRzYjaŹNi okazywanej ludziom przez Pana 
jezusa jest eucHaRYsTia. Pan jezus ustanowił ją, bo chce, jak 
prawdziwy Przyjaciel, przebywać z nami. On chce karmić nas swo-
im ciałem, udzielać nam przebaczenia oraz dzielić z nami radości 
i troski każdego dnia.

Pan Jezus już się zbliża,  

już puka do mych drzwi

Pobiegnę Go przywitać,  
z radości serce drży.

O szczęście  
niepojęte  
Bóg sam  
odwiedza mnie 
O Jezu, wspomóż  
łaską, bym godnie  
przyjął Cię.

11
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2

Wiemy, że Pan je-
zus obdarowuje nas 
swoją przyjaźnią, 
a także zaprasza do 
życia w przyjaźni 
z Nim. Dał nam do-
wód swojego odda-
nia – swoim życiem 
potwierdził, że nikt 
nie ma większej mi-
łości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje 
za przyjaciół swoich 
(j 15, 13).

Pan jezus umarł za ludzi na krzyżu, 
aby przywrócić im utracone życie 
z Bogiem. Dar oddanego za nas życia 
Pan jezus ofiarowuje nam w każdej 
Mszy Świętej pod postaciami chleba 
i wina. kiedy podczas eucharystii 
przyjmujemy komunię Świętą, dajemy 
Mu dowód naszej przyjaźni. Okazujemy 
też wdzięczność za jego miłość 
i zacieśniamy więź przyjaźni z Nim. 
uDziaŁ W eucHaRYsTii jesT zNakieM 
PRzYjaŹNi LuDzi z PaNeM jezuseM 
i PaNa jezusa z LuDŹMi. Pan jezus – 
jako nasz Przyjaciel – dba o nas i uczy, jak 
być jego przyjacielem. Dlatego udziela 
nam cennej wskazówki: Wy jesteście 

przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 
co wam przykazuję (j 15, 14).  

Na dowód swej przyjaźni Pan 
jezus zostawił nam przykazania. 

Wskazują one drogę do Boga. 
jeŚLi PRzesTRzeGaMY PRzYkazaŃ, 

ODPOWiaDaMY PRzYjaŹNiĄ Na 
PRzYjaŹŃ PaNa jezusa.

wskazaną przez Pana Jezusa
Idę drogą

nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem 
wam wszystko, co usłyszałem od ojca.        (J 15, 15)
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dekAloG

Boże przykazania są podanymi przez Boga drogo-
wskazami, ułatwiającymi dochowanie wierności 
Panu jezusowi. spośród dziesięciu przykazań trzy 
pierwsze wyjaśniają i uczą, jak żyć w przyjaźni i miłości  
z Bogiem: 

1. nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 
2. nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, 

nadaremnie. 
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 

kolejne siedem przykazań wskazuje, jak uczeń Pana 
jezusa powinien okazywać miłość swoim bliźnim: 

4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 
5. nie zabijaj. 
6. nie cudzołóż. 
7. nie kradnij. 
8. nie mów fałszywego świadectwa przeciw  

bliźniemu swemu. 
9. nie pożądaj żony bliźniego swego. 
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

chrześcijanin to człowiek kochający Boga i bliźniego.  
To ktoś, kto swoim szlachetnym postępowaniem poka-
zuje, że zasługuje na miano prawdziwego przyjaciela Pana jezusa.

Panie Jezu, dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie  
    swoim przyjacielem.  
Wierzę, że jesteś moim Bogiem. Wierzę,  
 że wyzwoliłeś mnie z niewoli grzechu. 
Panie Jezu, chcę być Twoim przyjacielem  
  i wypełniać Twoje polecenia.

13
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3

codziennie gestami wyraża-
my nasze uczucia. zapewne 
niejednemu z nas zdarzało 
się, że skakał z radości albo 
odchodził z opuszczoną ze 
wstydu głową. Dzięki takim 
gestom odkrywamy, że nasze 
ciało potrafi mówić. Gestami 
możemy także wyrażać stan 
naszego ducha.

W czasie eucharystii gestami 
wyrażamy nasze pragnienie 
życia w przyjaźni z Panem 
jezusem. Gesty te świadczą 
również o jedności we 
wspólnocie kościoła.  
staranne i świadome 
wykonywanie gestów podczas 
Mszy Świętej wyraża i umacnia 
naszą więź z Panem jezusem.

przyjaźń z Panem Jezusem
Wyrażam swoją

14

Katechizm_4SP.indd   14 2015-03-29   21:26:47



To wam przykazuję,  
abyście się wzajemnie miłowali.    
(J 15, 17)

gesTy

GesTY, kTÓRe WYkONujeMY PODczas eucHaRYsTii, sĄ NiezWY-
kLe isTOTNe. kiedy rozpoczyna się Msza Święta, POWsTajeMY, by 
przywitać i okazać szacunek Panu jezusowi przychodzącemu do 
nas w osobie kapłana. Podobnie czynimy przy słuchaniu ewan-
gelii. Podczas śpiewu psalmu i słuchania kazania sieDziMY, bo 
w tym momencie przyjmujemy postawę słuchania. kLękaMY, kiedy 
kapłan mocą Bożą przemienia na ołtarzu chleb w ciało, a wino 
w krew Pana jezusa. Okazujemy tym Panu jezusowi należną cześć. 

Podczas Mszy Świętej wykonujemy także inne  
gesty: uDeRzaMY się W PieRsi, PODajeMY 

iNNYM Rękę na znak pokoju, kLękaMY po 
komunii Świętej. Gesty wykonuje także ka-
płan, na przykład wyciąga ręce nad osoba-
mi lub darami, błogosławi, pozdrawia. 

Panie Jezu,  
naucz mnie 
rozumieć znaczenie 
Twoich przyjacielskich 
gestów skierowanych  
do ludzi.

Panie Jezu,  naucz mnie 
obdarowywać innych ludzi 
gestami przyjaźni.

15
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(Łk 6, 19-23)

a cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ 
moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszyst-

kich. a On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 
„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was 
należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz 

głodujecie, albowiem będziecie 
nasyceni. Błogosławieni wy, 

którzy teraz płaczecie, albo-
wiem śmiać się będziecie. 

Błogosławieni będziecie, 
gdy ludzie was zniena-
widzą i gdy was wyłą-
czą spośród siebie, gdy 
zelżą was i z powodu 
syna człowieczego po-
dadzą w pogardę wa-
sze imię jako niecne: 

cieszcie się i radujcie 
w owym dniu, bo 
wielka jest wasza 
nagroda w niebie. 
Tak samo bowiem 
przodkowie ich czy-

nili prorokom”.

16
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PPrzed nim stał Gereb, bełkocąc z zakłopotaniem:
– To ty, Boka?
Boka nie mógł na razie odpowiedzieć. Nie zdawał sobie 

sprawy z zamiarów Gereba. Widział tylko, że Gereb nie był 
taki spokojny i wesoły jak zwykle. Był blady i smutny, skubał 
nerwowo kołnierzyk i widać było, że chce coś powiedzieć, 
ale nie wie, jak zacząć. Milczeli więc obaj i stali tak dłuższą 
chwilę naprzeciw siebie.

Wreszcie Gereb przerwał milczenie:
– Przyszedłem, żeby... pomówić z tobą.
Teraz Boka odzyskał głos i rzekł poważnie i spokojnie:
– Nie mam ci nic do powiedzenia, najlepiej będzie, jeśli wyjdziesz 

przez tę samą furtkę, przez którą wszedłeś.
Ale Gereb nie poszedł za tą radą.
– Słuchaj, Boka – rzekł – wiem już, że dowiedziałeś się o wszystkim. 

Wszyscy już wiecie, że przeszedłem do czerwonoskórych. Ale ja teraz 
nie przychodzę do was jako szpieg, tylko jako przyjaciel.

Boka odparł spokojnie:
– Nie możemy cię uważać za przyjaciela.
Gereb spuścił głowę. Był przygotowany na to, że zostanie szorstko 

przyjęty, a nawet wyrzucony, ale nie spodziewał się, że Boka mówić 
będzie do niego z takim cichym, poważnym smutkiem. To było bar-
dzo bolesne, boleśniejsze od uderzenia. Toteż i jego głos stał się cichy 
i smutny, gdy odpowiedział:

– Przyszedłem naprawić moją winę. (...)

– Gereb jest tutaj? – zapytał Nemeczek, rozglądając się szeroko 
otwartymi ze zdumienia oczyma.

– Tak – odpowiedział Gereb.
Malec spojrzał pytająco na Bokę. A ten odrzekł:
– Jest tutaj i naprawił swą winę. Dlatego przywracam mu rangę 

porucznika.
– Dziękuję – wyszeptał zarumieniony Gereb...

Fragment książki Ferenca Molnára Chłopcy z placu Broni
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4

Nie lubimy sytuacji, gdy ktoś 
się na nas gniewa lub złości. 
chcemy przebywać z osoba-
mi, które mimo różnych cha-
rakterów czy zainteresowań 
łączyć będzie zgoda, przyjaźń 
i życzliwość. czy jest to moż-
liwe?

Pan jezus chce, by ludzie żyli 
w zgodzie, życzliwości i wza-
jemnie okazywali sobie należ-
ny szacunek. 

do Pana Jezusa
Przyznaję się

zNakieM MiŁOŚci 

i POkOju, których  

uczy Pan jezus, jest 

czyniony przez jego 

uczniów – chrześcijan – 

 zNak kRzYża.
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Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest 
wasza nagroda w niebie.     (łk 6, 22)

CZyNIĘ ZNAK KRZyŻA...

znakiem krzyża rozpoczynamy i kończymy  
Mszę Świętą. znak ten czynimy także przy innych 
okazjach: na początku modlitwy, przed posiłkiem, 
przed podróżą czy przechodząc obok kościoła.
znak krzyża kończymy zawsze słowem aMeN. WY-
Raża ONO Nasze zauFaNie do Pana Boga i zGO-
Dę na jego działanie w naszym życiu. W ten spo-
sób pokazujemy, że chcemy od Pana jezusa uczyć 
się miłości, którą będziemy kierować się w swym 
postępowaniu. 

1. W Imię Ojca i syna, i Ducha Świętego... 
Tak można najprościej modlić się do Niego – 

Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się 
I niebo przybliżyć swym dzieciakom chce. 

 
2. W Imię Ojca i syna, i Ducha Świętego...   

Tym znakiem najprościej przyznać się do Niego –
Do Boga, którego niejeden wstydzi się, 

lecz my się przyznajemy, żegnając razem się. 

3. W Imię Ojca i syna, i Ducha Świętego... 
Niech każdy z nas rano zacznie dzień od tego. 

I wszystko, co ważne, i co mniej ważne jest, 
by więcej było dobra tam, gdzie Pan Bóg jest.

(piosenka religijna)
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5

co by było, gdyby wszyscy 
ludzie w sposób doskonały 
kierowali się w swym postę-
powaniu miłością Pana jezusa 
i w swym życiu pielęgnowali 
przyjaźń z Nim? Świat wy-
glądałby wspaniale! Wiemy 
jednak, że każdemu – nawet 
jeśli bardzo stara się być przy-
jacielem Pana jezusa – zdarza 
się zrobić coś wbrew miłości.

jako chrześcijanie powinniśmy 
wiedzieć, że zŁO – GRzecH –  
NiszczY NaszĄ PRzYjaŹŃ 
z PaNeM BOGieM i z LuDŹMi.
czy w takim razie możemy 
jakoś naprawić wyrządzone zło? 
W jaki sposób przywrócić naszą 
przyjaźń z Bogiem i ludźmi? 

PRzyJACieLe PAnA JezUSA PRzyCHodzĄ do nieGo,  
By WyznAĆ SWe GRzeCHy i UzySKAĆ PRzeBACzenie 

W SAKRAMenCie PoKUTy i PoJednAniA. 

aby ten sakrament był skuteczny, należy: 

• przypomnieć sobie swoje przewinienia (rachunek sumienia); 
• wzbudzić żal w swoim sercu za rozpoznane grzechy; 
• postanowić poprawę;
• szczerze wyznać grzechy kapłanowi;
• naprawić swoje winy (zadośćuczynienie Bogu i bliźnim). 

W sakramencie pokuty i pojednania Pan Bóg 
ofiarowuje swoje przebaczenie.  

Mówię Panu Jezusowi:
„Przepraszam”
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Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie,  
albowiem śmiać się będziecie.        (łk 6, 21)

Pan jezus wielokrotnie mówi o potrzebie zmiany sposobu 
życia i postępowania. zMiaNę Tę NazYWa NaWRÓceNieM. 
Nawrócenie jest potrzebne każdemu człowiekowi. Dlatego 
też obecni na eucharystii wierzący zaraz na jej początku 
przyznają się wobec Pana Boga do swojej grzeszności – do 
popełniania grzechów, przepraszają Go za swe grzechy oraz 
proszą o pomoc w ich przezwyciężaniu. czynią to za pomocą 
modlitwy:

spowiadam się Bogu wszechmogącemu 
i wam, bracia i siostry, że bardzo 
zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem 
i zaniedbaniem: moja wina, moja 
wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam  
Najświętszą Maryję,  
zawsze Dziewicę,  
wszystkich Aniołów  
i Świętych –  
i was, bracia i siostry,  
o modlitwę  
za mnie  
do Pana Boga  
naszego.  
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