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Kochane dzieci!  Jak wiecie,  miesiąc maj nas nie  rozpieszczał.  Ciągle padało i  padało,  i 

dzisiaj jest chyba pierwsza niedziela, a równocześnie ostatnia, kiedy wyszło słońce. I jest od rana 

pięknie. Jak myślicie, dlaczego dzisiaj świeci słońce?

− Bo przyjmujemy I Komunię św. (Wiktoria)

− Bo Pan Jezus się cieszy. (Natalia)

No widzicie jakie piękne odpowiedzi! Słońce zawsze przynosi radość, bo jest ciepło, jest 

jasno, nie pada deszcz, nie musimy nosić tych naszych nieszczęsnych parasoli. A kto z Was był na 

majówce? Był ktoś na majówce u Bernardynów czy nikt nie był? („las rąk”)

− Byłeś?

− Tak (Maciek)

− I gdzie ona się odbyła?

− W strażnicy.

− Matko kochana! To byłeś na potańcówce!

− Byłaś? 

− Tak. (Wiktoria)

− I gdzie byłaś?

− W kościele 

− Na koncercie pewnie, tak?

No tak było. Był koncert  w kościele, pięknie śpiewały zespoły,  ?Maszoaza?,  zaproszony 

zespół. Potem była tzw. w cudzysłowie, nieładne słowo, ale można go sobie powiedzieć, tzw. wy-

żerka. Wiecie co to jest wyżerka? To jest jadło! Chłopskie było i grochówka była, kiełbaski były, 

chociaż w okropnych warunkach. Ci Wasi niektórzy rodzice także okropnie się namęczyli. Można 

powiedzieć, że ta majówka udała się nam przeciętnie. Ale wyobraźcie sobie, że potem to, co zostało 

z majówki bardzo się przydało. I grochówka się przydała, i kiełbaski się przydały, bo niedaleko nas 

było wielkie zagrożenie powodzią. I tam, ludzie przez kilka dni, niemal bez snu pracowali. I tam się 

odbyło  dokończenie  majówki.  I  cała  grochówka  poszła,  słynna  grojecka,  i  kiełbaski  poszły. 

Wszystko! Czyli Pan Bóg ma swoje plany. 

A dzisiaj ma także swoje plany względem was. Ale jakie plany? Plany związane z tym, że 

po raz pierwszy on zagości w waszych pięknych, czystych, nieskalanych serduszkach i co więcej! 

Chciałby tam sobie pomieszkać! Najlepiej na całe życie, chociaż to przecież, my dorośli wiemy to 



lepiej,  łatwe  nie  jest.  Ale  ten  dzisiejszy  dzień  musi  wam głęboko,  głęboko  zapaść  w  pamięć 

żebyście  cały  czas  pamiętały  o  tym,  że  Jezus  właściwie  przyszedł  na  świat  po  to,  aby  być 

domownikiem, mieszkańcem naszego serca, sumienia. Jednym słowem życia. To wszystko ma sens 

pod warunkiem,  że  Jezus,  nasz  Pan,  Zbawiciel,  Odkupiciel,  że  będzie  jak  najczęściej  gościł  w 

ludzkich sercach.

I popatrzcie teraz na ten krzyż. Jak myślicie? On kiedyś sobie stał na korytarzu. Ja, jako 

stary inżynier, patrzyłem. No chyba z szóstki drutu karbowanego ktoś coś wyspawał, może ósemki, 

bo nie mierzyłem. I to było takie sobie. Ale dzięki Waszym, przede wszystkim mamom, bo przez 

kilka  dni  obserwowałem,  on  nagle  zaczął,  popatrzcie,  nabierać  takiego  wspaniałego,  zielonego 

piękna. I ktoś by powiedział: dlaczego zielonego? Czemu ten krzyż jest zielony? Mógłby być inny? 

Pewnie by mógł. Ale to, że jest zielony, coś bardzo ważnego oznacza. Już kiedyś była o tym mowa. 

Krzyż zielony oznacza że ten krzyż jest krzyżem czego???

− Ży-??? (o. gwardian)

− cia (dzieci)

− ŻY-??? (o. gwardian)

− cia. (dzieci)

− ŻYCIA! (o. gwardian)

Co zielone, to żyje. Może czasem dajecie mamie kwiaty, czy może ktoś wam daje, może już 

jakiegoś chłopaka macie upatrzonego, no nie wiem. Dostajecie kwiat, on jest zielony, ale żeby był 

zielony, to trzeba go wsadzić do flakonu z wodą, żeby ta woda to życie podtrzymywała. I tak samo 

krzyż,  na  którym  umarł  Pan  Jezus,  on  będzie  nieustannie  zielony,  jeśli  wy  będziecie  go 

podtrzymywać przy życiu. A podtrzymywanie przy życiu krzyża, nic innego nie oznacza, jak to, że 

nieustannie zapraszacie tego, który za nas na tym krzyżu umarł dla naszego zbawienia. Pana Jezusa 

zapraszacie do swojego życia.

Kochane dzieci! Drodzy rodzice! Starajcie się żeby Pan Jezus jak najczęściej, jak najczęściej 

mieszkał w waszym młodym, później dojrzałym, a z biegiem lat także w bardzo dorosłym życiu. Im 

częściej będziecie go zapraszać, tym ten krzyż będzie bardziej zielony. A sercem tego krzyża jest to, 

co widzicie na środku, to, co macie na własnych piersiach wyhaftowane. Sercem tego jest Jezus w 

Komunii św. 

Przyjmijcie Go otwartym sercem, radośnie, godnie i starajcie się, powtórzę to raz jeszcze, 

nieustannie Go do swojego życia ZAPRASZAĆ.

 Amen.


