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38 Krzyż Jezusa 
znakiem mocy 
i miłości

PRZECZYTAJMY RAZEM!
Niosąca życie

— Aj! – krzyknął nagle Józek. Na palcu 
pojawiła się duża kropla krwi. Do kuchni 
właśnie weszła mama.

— Chciałem ci pomóc. Chciałem po-
kroić cebulę i... – Józek usiłował powstrzy-
mać chlipanie.

— Skaleczyłeś się – mama pokiwała gło-
wą, oglądając palec. – Na szczęście to tylko 
ukłucie – dodała z ulgą.

Małgosia, siostrzyczka Józka, zaglądała 
ciekawie, jak mama obmywa bratu palec 
i zakleja plastrem:

— I po co w ogóle jest ta krew? Tylko 
z nią kłopot!

Józek, już uspokojony, spojrzał na nią 
z wyższością:

— Krew jest potrzebna do życia. Krąży 
w człowieku i roznosi jedzenie, to znaczy ta-
kie drobinki żywności. A tę krew pompuje 
serce.

Małgosia z niedowierzaniem słuchała brata. Spojrzała pytająco na mamę.
— To prawda. Płynie w nas krew. Malutkimi rurkami, czyli tętnicami i żyłami. Od-

żywia nas.
— Daje życie jak woda?
— Tak, ma tak duże znaczenie jak woda. I jest w każdym z nas.
— I gdy ktoś straci krew, to umiera? – Józek już dawno chciał o to zapytać. – Bo 

ciocia mówiła, że była na cmentarzu w Warszawie na Powązkach, na grobie pradziadka, 
który przelał krew za Polskę.
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— „Przelać krew” to znaczy oddać życie za coś – mama pochyliła się nad Józkiem i pogła-
skała go po głowie. – Wasz pradziadek zginął, gdy bronił Warszawy.

— Jezus też przelał krew, prawda? – Józek patrzył poważnie w oczy mamy.
— Tak, przelał krew za nas. Syn Boży ukochał nas tak bardzo, że przyszedł na świat, 

oddał za nas życie i zmartwychwstał, żebyśmy także my mieli po śmierci życie wieczne 
i zmartwychwstali.

— Cudownie! To kiedyś spotkam pradziadka! – ucieszyła się Gosia.
— Wierzymy w to – dodała z przekonaniem mama.

Jezus przyjmuje 
cierpienie i śmierć 
z miłości do nas. 

Z Jego przebitego boku 
wypłynęła krew i woda. 
Przez śmierć na krzyżu 

i zmartwychwstanie 
Jezus otworzył nam drogę 

do życia blisko Boga. 
Otrzymaliśmy to życie 

w chrzcie świętym 
na zawsze!

MODLITWA
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. i 2. 
na s. 50 i 51.


