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Temat: „Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w 

dzieje człowieka?” – katecheza powtórkowa. 

Modlitwa Akt miłości: „Boże, choć Cię nie pojmuję…” 

Opowiadanie o sieci rybackiej (tekst w podręczniku) Chciałbym, 

abyście teraz posłuchali opowiadania o sieci rybackiej: Fiord 

pogrążony był w głębokiej ciszy nocy arktycznej. Woda pluskała 

lekko na plaży. Rybak Hans, w ciepłym, pachnącym drewnem domu, 

wiązał oczka sieci, szykując się na nadchodzący sezon połowów. Był 

sam w pobliżu kominka. Jego ukochana żona Ingrid spoczywała na 

małym cmentarzu przy kościele… Nagle dały się słyszeć radosne 

śmiechy. W otwartych drzwiach stanęła jego ukochana córka 

Guendalina, trzymając za rękę braciszka, Eryka. – Guendalino, masz 

teraz wakacje. Może zajmiesz moje miejsce i zaczniesz wiązać oczka 

sieci na nowy połów, ja tymczasem pójdę naprawić łódź. 49 

IVJesteśmy włączeni w dziedzictwo Kościoła 276 – Dobrze, tatusiu! 

Godziny mijały. Guendalina pracowała wytrwale, oczko po oczku, 

węzeł po węźle. Ale dni płynęły jeden za drugim. Sznurek był 

chropowaty, a apretura, powodująca nieprzemakalność, była szorstka 

– ręce bolały. Małe koleżanki wołały od drzwi: – Guendalino, chodź 

pobawić się z nami! Oczka rozluźniły się coraz bardziej, węzły były 

coraz słabsze, sznurek coraz mniej wytrzymały. Nadeszła wiosna. 

Fiord rozświetlił się pierwszymi promieniami słońca. Zaczęły się 

połowy. Dumny z pracy swej ukochanej córki Hans rybak załadował 

swoją nową sieć na starą, wierną łódź. – Chodź ze mną, mały Eryku, 

na nasz pierwszy połów. Uradowany chłopczyk wskoczył na pokład. 

Łódź spłynęła na wodę. Sieć zagłębiła się w zielonkawo-niebieskich 

falach. Eryk klaskał w ręce, widząc, jak srebrzyste ryby wskakiwały 

do sieci. – Cudowny połów! Pomóż mi wyciągnąć sieci, synku! Eryk 

ciągnął, ciągnął ze wszystkich sił. Ale zwyciężony ciężarem, wpadł do 

wody w sam środek sieci. – To nic – pomyślał Hans rybak, szybko 



wciągając sieć do łodzi. – Moja sieć jest mocna! To moja Guendalina 

zrobiła ją swymi rękoma. Wyciągnę Eryka razem z rybami. Sieć 

wyszła z wody lekka. Pośrodku miała wielką dziurę. Źle powiązane 

węzły rozluźniły się. Oczka otwarły się. A mały Eryk spoczywał na 

dnie fiordu. – Ach! Gdybym każde oczko wiązała z miłością! – 

płakała Guendalina.  

Bruno Ferrero, Sieć rybacka, [w:] Śpiew 

świerszcza polnego, Warszawa: Wydawnictwo 

Salezjańskie 2002, s. 37-38. 

Praca domowa 

 Do wyboru: 

 • Napisz własnymi słowami modlitwę, która będzie prośbą o 

ponowne zaproszenie Chrystusa do swojego życia.  

• Podczas modlitwy wieczornej pomódl się za tych, którzy przekazali 

Ci wiarę, a szczególnie pamiętaj o Polakach, którzy oddali życie za 

Chrystusa i Jego Ewangelię. 


