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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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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.

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 kie-
dyś, 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. Powie-
dział wtedy księdzu Bosko: 
Czuję potrzebę i pragnienie, 
aby zostać świętym. Muszę 
zostać świętym. Ksiądz Jan 
Bosko odpowiedział: Bądź 
zawsze wesoły, spełniaj do-
brze swoje obowiązki i po-
magaj kolegom.

Dominik rzeczywiście był bardzo pogodnym chłopcem. Kochał Pana Jezusa. Często 
przyjmował Go w Komunii Świętej. Niczego się nie bał. Kiedy na przykład dwóch ko-
legów 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.


