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1. Wakacyjne szczęście

Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce.
Psalm 119, 105

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod 
łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy 
wchodzą.

Ewangelia według św. Łukasza 8, 16

 
Czy wasze 

wakacje były 
udane?

Tak, 
udane, ale nie 

na tyle, żeby pisać 
o tym opowiadanie.
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SZCZĘŚCIE KACPRA
Podśpiewując, Kacper szedł do szkoły pełen nadziei i planów. Szczęśliwy 
jak nigdy w życiu. Od roku wszystko układało mu się znakomicie. W nowej 
szkole, do której zapisali go rodzice, a której tak się obawiał, trafił do spor
towej klasy. Było świetnie. Wszyscy mieli czas i na naukę, i na treningi, i na 
wygłupy. Tworzyli lubiany w szkole zespół. Kacper cieszył się także z oso
bistych sukcesów: pierwsze miejsce w skoku w dal na etapie wojewódzkim, 
czwórka z polskiego na świadectwie (klasę czwartą skończył z trójką).

Ukoronowaniem roku były wakacje, które od początku zapowiadały się 
dobrze. I rzeczywiście. Najpierw krótki pobyt u babci, potem tygodniowy 
wyjazd z bratem na kolonie w Gorcach. A na deser – rodzinny wypad nad 
jeziora: poznał smak żeglowania!

Miał jeszcze inne powody do radości. Babcia kupiła mu wymarzony 
smartfon i bezprzewodowe słuchawki w komplecie. Po starszym bracie 
Maćku dostał pokoik dla siebie, a tato pomógł mu go odświeżyć. Mama 
zgodziła się na niebieskie ściany i granatowy sufit, a wujek naprawił meble. 
Kacper miał w końcu własny kąt. Przeniósł nawet do siebie z przedpokoju 
legowisko Tajfuna – czteroletniego pinczera.

Szedł do szkoły zadowolony – będzie miał o czym opowiadać kumplom 
z klasy! Czuł, że żyje. I wiedział, komu może być za to wszystko wdzięczny.
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Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wakacje. Daj 
mi siłę do pracy w tym roku szkolnym. 
Naucz mnie, jak być szczęśliwym. Daj 
odwagę, bym nie ukrywał, że Ty jesteś 
źródłem mojego szczęścia.

Będę śpiewał Tobie, Mocy moja,
Ty, Boże, jesteś mą nadzieją.
Tobie ufam i bać się nie będę.

MODLITWA

Człowiek przeżywa wiele radości, 
które mogą przybliżać go do Boga. 

Tylko Jezus Chrystus może obdarzyć 
nas pełnią szczęścia. 

Człowiek wierzący dzieli się 
z innymi doświadczeniem szczęścia, 
którym obdarza kochający Bóg.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

PYTANIA I ZADANIA
1. Odpowiedz na pytania testu „Czy jesteś szczęśliwy?”. Czy 

zgadzasz się ze stwierdzeniami zawartymi w komentarzu do 
twojego wyniku? 

2. Na podstawie opowiadania „Szczęście Kacpra” powiedz, 
dlaczego chłopiec „czuje, że żyje”. Jak myślisz, komu był 
wdzięczny?

3. Przyjrzyj się zdjęciu. Porównaj sposób spędzania wakacji 
przez młodzież na pielgrzymce oraz przez Kacpra. Czy 
opowiadanie wyklucza religijną postawę bohatera?

4. Jak rozumiesz słowa Pisma Świętego? Co oznaczają światło 
i świecznik? Wymyśl, co Kacper mógłby powiedzieć o swoich 
wakacjach kolegom, żeby się dowiedzieli, iż jest za nie 
wdzięczny Bogu. 

5. Do testu „Czy jesteś szczęśliwy?” dopisz trzy pytania 
uwzględniające religijny sens szczęścia. 

CZY JESTEŚ SZCZĘŚLIWY?
Czy śpiewasz przy codziennych czynnościach?
Czy uśmiechasz się do ludzi, których mijasz na ulicy?
Czy masz przyjaciół? 
Czy żartujesz na temat własnych wad i słabości?
Czy znasz swoje mocne strony?
Czy lubisz nosić jasne ubrania?
Czy witasz się ze wszystkimi znajomymi w szkole?
Czy jesteś dumny ze swojej rodziny?
Czy lubisz zwierzęta domowe?
Czy lubisz zwiedzać nowe miejsca?
Czy znasz co najmniej trzy dowcipy?

Od 1 do 4 odpowiedzi „tak”
Popracuj nad sobą! Życie jest piękne, a od ciebie zależy, 
czy umiesz się nim cieszyć. Radość i szczęście przyspa-
rzają człowiekowi przyjaciół. Warto jednak wiedzieć, że 
szczęście trzeba do siebie zaprosić. Nie odwiedzi cię samo.

Od 5 do 8 odpowiedzi „tak”
Wiesz, co to szczęście, i znasz jego smak. Wiadomo, że 
lepiej być szczęśliwym niż nieszczęśliwym, więc nie wahaj 
się i… bądź szczęśliwy!

Od 9 do 11 odpowiedzi „tak”
Wiesz, co to szczęście, więc nadal ciesz się wszystkim, 
co daje ci radość. Dziel się swoim szczęściem z innymi, 
a jeszcze go przybędzie. Powodzenia!


