
Klasa 1-2u  

Religia  22 czerwiec  

Dzień dobry. 

Dzień dobry. Pan Jezus jest naszym najlepszym przyjacielem. 

Pan Jezus jest w naszych sercach, jest zawsze naszym przyjacielem. 

  

,,Na łące’’ 

Było sobie troje przyjaciół: trzy motyle, które zawsze bawiły się razem. Każdy z 

nich był innego koloru: żółty, czerwony i biały. Nagle spadł deszcz. Motyle 

wiedziały, że muszą poszukać sobie jakiegoś schronienia, bo gdy ich skrzydła 

staną się mokre to mogą umrzeć. Wtem zobaczyły piękne kolorowe tulipany. 

Przyleciały do żółtego tulipana i pytają: Czy możemy schronić się w twoim 

kielichu, aż przestanie padać? Żółty tulipan przyjrzał się motylom i rzekł: ,,Ten 

żółty ma taki kolor jak ja, on może tu usiąść. Ale tamtym nie wolno!’’ Na to 

żółty motyl powiedział: ,,To są moi przyjaciele. Jeśli ich nie wpuścisz, to i ja też 

nie chcę tu zostać!’’ I motyle poleciały dalej. Zobaczyły czerwony tulipan i 

spytały: Możemy schować się w twoim kielichu, aż przestanie padać? Na to 

rzekł czerwony tulipan: Ten czerwony motyl ma taki kolor jak ja, on może ty 

zostać, ale dwa pozostałe, nie. Czerwony motyl powiedział: ,,To są moi 



przyjaciele. Jeśli ich nie wpuścisz, to ja nie chcę tu zostać”. I motyle poleciały 

dalej. Tym razem do białego tulipana i znów było to samo. Ten biały może tu 

zostać, ale inne nie. Motylom zrobiło się bardzo smutno i poleciały dalej. Ale 

przez chmurki wyjrzało słońce, zrobiło się ciepło i przyjemnie. Troje przyjaciół 

cieszyło się, że przetrwało razem. Przyjaciele zawsze sobie pomagają, są ze sobą 

w trudnych chwilach. Muszą o sobie pamiętać. Trzy motylki były razem i nie 

bały się deszczu! 

Pan Jezus jest naszym najlepszym przyjacielem. Jest cały czas z nami, chociaż 

go nie widzimy. On nas widzi i słyszy. Zaprasza, abyśmy byli Jego przyjaciółmi. 

A być przyjacielem Pana Jezusa to znaczy pamiętać o Nim. 

Posłuchaj piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=H4ODSsiUCV4 

 

Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. 

Anna Osińska 
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