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58 nasze
wakacje 
z Panem
Jezusem

PRZecZyTaJmy RaZem!
O kościołach

Gdziekolwiek pojedziecie – nad morze, w góry, w zielone lasy, na zwykłą wieś – wszę-
dzie, bliżej czy dalej, znajduje się kościół. W kościele ta sama Msza Święta, Pan Jezus, 
Matka Najświętsza na obrazku z twarzą srebrną czy ciemną.

CZy Są NAD MORZEM KOŚCIOły?

Pamiętam jeden. W czasie Mszy Świętej pachniało zawsze wodą, solą 
i rybami. Od czasu do czasu wchodzili rybacy, trzymając czarne kapelusze. 
Kiedyś wesoła dziewczynka wpadła wprost z plaży do kościoła na bosaka, 
z czerwoną parasolką. Parasolkę otworzyła – stała w kościele jak w słońcu. 
Pewien chłopiec wyjmował chusteczkę i wysypały mu się bursztyny, które zbierał nad 
morzem na plaży. Ukląkł i zbierał bursztyny, jakby mu się różaniec rozsypał.

Nad morzem jest dużo kościołów, a w każdym nadmorskim kościele jest tak samo Pan 
Jezus ukryty w białym płatku chleba, blisko morza i blisko wszystkich dzieci w koloro-
wych spodenkach.

CZy Są KOŚCIOły W GóRACh?

Widziałem górski kościół, stał na górze jak orzeł. Do kościoła wchodzili 
górale i stukali laskami o podłogę. Na kapeluszach mieli poprzypinane 
muszelki, jak stare, dziurawe weneckie pieniądze. Jeden góral miał szarot-
ki, czyli kocie łapki. Za oknami dzwoniły owce, opodal rosły limby, które 
mają po pięć igieł w pęczkach. Jodły o popielatej korze, z szyszkami sterczącymi do góry.

W każdym górskim kościele jest Pan Jezus tak samo jak w kościele warszawskim. 
Blisko gór i blisko wszystkich dzieci, które muszą głowy do góry podnieść, żeby górę 
zobaczyć.

CZy Są KOŚCIOły W LASACh?

Widziałem leśny kościół. Pachniał żywicą i terpentyną, jak chłopczyk, 
którego mamusia wysmaruje, żeby nie kaszlał. Ile zapachów. Są wysokie za-
pachy sosen i niziutkie zapachy traw, okrągłe zapachy laskowych orzechów 



133

Dziękuję Panu Jezusowi za cały rok szkolny i proszę, aby na wakacjach był ze mną 
wszędzie. 

wyPełnIam

moDLITwa
Podziękuj Panu Jezusowi za wszystkie Jego dary: za te zauważone przez ciebie i za 

niezauważone. Za zdrowie twoje i twoich rodziców. Za to, czego się nauczyłeś w tym roku.
Czekają cię wakacje. Zaproś serdecznie Pana Jezusa, aby był z tobą wszędzie tam, gdzie 

ty będziesz. Pamiętaj, że On czeka na ciebie szczególnie w każdą niedzielę na Eucharystii!

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia 1. na s. 107.

i podłużny zapach zielonej świerkowej igły. W kościele klęczała kobieta przy koszu z ma-
ślakami, które w czasie deszczu są lepkie, i z czerwonymi koźlarzami spod brzóz i osik. 
Pewien chłopiec wszedł do leśnego kościoła, dwa palce, którymi obrywał poziomki, 
zanurzył w wodzie święconej, zaczerwienił trochę wody w kropielnicy. Podczas upałów 
las cichnie, roją się natomiast motyle. Czasami do kościoła leśnego wpada motyl zwany 
rusałką pawikiem, z barwnymi oczami na skrzydłach. Ile leśnych chrząszczy odbywa 
swój lot w lipcu…

CZy Są KOŚCIOły NA WSI?

Ile jest wiejskich kościołów! Pamiętam jeden. Po dachu chodził czasem 
bocian na długich czerwonych nogach. Na ołtarzu stały tylko polne kwia-
ty, takie, co kwitną w czasie wakacji: różowe ślazy, z których robią ślazowe 
cukierki, słoneczniki, lewkonie, rezedy, chabry i maki. Kiedyś patrzę: polna 
myszka siedzi sobie – konfesjonał ząbkiem skrobie. Pewnego dnia wpadł zając wprost 
z łąki. Stanął tak jak baranek wielkanocny, tylko chorągiewki nie miał i nie umiał ustać 

na jednym miejscu. W każdym wiejskim kościele jest Pan Jezus, tak jak 
w Warszawie, blisko wiejskich chat i blisko dzieci, które oblizują się przed 
pierwszymi sianokosami, kiedy to pojawiają się pierwsze porzeczki, ma-
liny, wiśnie i czarne jagody.

Już niedługo wszyscy się rozjadą, ale gdziekolwiek pojedziecie – nad morze, w góry, do 
lasu zielonego, na zwykłą wieś, wszędzie zapytajcie: gdzie tu jest kościół? W każdym ko-
ściele znajduje się Pan Jezus, Msza Święta, ta sama Matka Boska na obrazku z jasną czy 
ciemną twarzą. Wszystkie dzieci żegnam uroczyście, z radością i ze łzą w oku. Z radością, 
bo zaczynają się wakacje, a ze łzą dlatego, że tak długo się nie zobaczymy.

ks. Jan Twardowski, Patyki i patyczki


