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PAPIEŻ BENEDYKT XVI: „BÓG PROSI KAŻDEGO Z NAS, 

ABYŚMY GO PRZYJĘLI, ABYŚMY ODDALI MU DO 

DYSPOZYCJI NASZE SERCE I NASZE CIAŁO, CAŁE 

NASZE ŻYCIE”. 

R O Z W A Ż A N I E   S Ł O W A    B O Ż E G O 
W dniu, który jest pamiątką Zmartwychwstania (niedziela), rozpoczynamy 

Eucharystię. Przychodzimy z prośbami, podziękowaniami, słabościami i 

sukcesami. Przychodzimy szukać obrony, pomocy, motywacji do życia. Każdy 

z nas z czymś innym. Tym, co nas łączy, jest wiara w obecność Jezusa w 

Komunii świętej i chęć spotkania z Nim. Warto zwrócić dziś uwagę na jeden 

wyraz – wytrwałość. Będziemy jej potrzebować, by po Eucharystii nieść 

Dobrą Nowinę do naszych środowisk. 

Modlitwa czyni cuda. A jeśli cuda się nie dzieją, to gdzie jest problem? 

Czasami człowiek prosi Boga, ale żyje tak, jakby Boga nie było. Zanosi do 

Niego swoje prośby, ale chce, by rzeczy działy się nie po Bożemu, ale według 

jego upodobania, jakby nie wierzył, że Bóg może Go wysłuchać. W modlitwie 

trzeba trwać przy Bogu. „A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, 

którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?” 

Trzeba więc wołać bez znużenia. Człowiek nigdy nie naprzykrza się Bogu. On 

chce, by Go z wiarą i wytrwale prosić. Mamy, jak Mojżesz wznosić swe ręce, 

wierząc, że Bóg wspiera każdego, kto liczy nie na siebie, ale na Jego 

zmiłowanie.  Pan Bóg oczekuje, by człowiek w Nim złożył całą nadzieję, 

mogąc się przekonać, że taka nadzieja nigdy nie zawodzi. 

NASZĄ POMOCĄ JEST ZBAWICIEL ŚWIATA. 

http://www.czarze.parafia.net.pl/


LITURGIA   SŁOWA   NA   NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Księgi Wyjścia. Amalekici przybyli, aby walczyć z 

Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: 

„Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja 

jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku”. Jozue spełnił 

polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli 

na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał 

przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały 

Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur 

podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu 

słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego 

lud ostrzem miecza. Oto słowo Boże.      CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła 

Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci 

powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz 

Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę 

w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do 

nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości 

– aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 

Zaklinam cię na Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych oraz 

na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, 

wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym 

nauczaniu.  Oto słowo Boże.                              

 SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom 

przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym 

mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym 

mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie 

przed moim przeciwnikiem!”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł 

do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, 

ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 

nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”. I Pan dodał: „Słuchajcie, 

co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę 

swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, I czy będzie zwlekał 

w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak 

Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.    Oto słowo Pańskie.  



N I E D Z I E L N E     Z A M Y Ś L E N I A 

K A W A Ł E K    G A Ł Ę Z I 

Pewien mężczyzna przechowuje w salonie na honorowym 

miejscu dziwny przedmiot. Jeśli ktoś spyta, dlaczego 

umieścił go w takim miejscu, człowiek ten opowiada taką 

oto historię: „Pewnego dnia mój dziadek zaprowadził 

mnie do parku. Było to mroźne popołudnie zimowe. 

Dziadek szedł za mną i uśmiechał się, ale czuł w sobie jakiś ciężar. Jego serce 

było chore, bardzo sfatygowane. Udałem się w kierunku stawu. Był cały 

zamarznięty. „Chciałbym się poślizgać” – wrzasnąłem – „chciałbym choć raz 

poślizgać się na lodzie!” Dziadek był zaniepokojony. W momencie, w którym 

wszedłem na lód, krzyknął: „Uważaj…!”. 

Za późno. Lód nie wytrzymał i krzycząc, wpadłem do wody. Dziadek, drżąc 

cały, ułamał kawał gałęzi i podał mi go. Chwyciłem gałąź, a on z całych sił 

pociągnął mnie do siebie i wyciągnął z przerębla. 

Płakałem i dygotałem. Dobrze zrobiła mi gorąca 

kąpiel w domu i łóżko, ale dla dziadka wydarzenie 

to było zbyt silne, zbyt emocjonujące. Tej nocy 

zmarł na silny atak serca. Nasz ból był 

ogromny. Pobiegłem nad staw i odnalazłem 

kawałek znanej mi gałęzi. Dzięki niej, dziadek 

uratował mi życie, ale on sam utracił je!  Dopóki 

będę żył, ten kawałek gałęzi będzie wisiał na 

ścianie, jako znak miłości dziadka dla mnie!”      

Dlatego chrześcijanie mają w 

swych domach kawałek drewna w formie krzyża. 
KORZYSTANO: B.FERRERO – ALE MY MAMY SKRZYD ŁA] 

 

To zdjęcie, autor: Nieznany 

http://commons.wikimedia.org/wiki/file:krzy%C3%85%C2%BC_przydro%C3%85%C2%BCny_w_%C3%85%C2%81%C3%84%C2%85ce.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


O MODLITWIE  (9) 

„TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ, WSTĄPIŁ NA NIEBIOSA, 

SIEDZI PO PRAWICY BOGA OJCA”. 

TOMASZ MA ZAWSZE RACJE 

 Pewnego razu w Palestyńskiej wiosce żył sobie chłopiec imieniem Tomasz. 

Bardzo go lubiano, ponieważ był spokojny, szczery, hojny i cenil sobie wszelkie 

nowości. Lubił marszczyć czoło i bardzo poważnie wszem i wobec oznajmiał: „Muszę 

się nad tym głębiej zastanowić”. Był też zawsze pewien własnego zdania. Gdy inni 

lekkomyślnie proponowali wycieczkę nad jezioro, Tomek patrzył w niebo i 

stwierdzał: „Lepiej nie dziś. Będzie padało”. I miał rację.  

 Kiedyś wesoła paczka przyjaciół wybrała się szukać przygód na pustyni. To 

było jedno z ciekawszych miejsc do zbadania. Chłopcy ścigali się, hałasując wśród 

starożytnych ruin i skał o dziwacznych kształtach, Które przypominały swą rzeźbą 

jakieś monstra. Ten bieg zatrzymał się nad brzegiem szerokiego i głębokiego 

wąwozu. Ale Jonasz, najmłodszy uczestnik wyprawy, zawołał: „Tam jest most!”. 

Wąski, ale solidny mostek, wykonany z kamieni wygładzonych przez czas i 

nawałnice, łączył dwa strome brzegi wąwozu. Chłopcy zaraz tam pobiegli i już mieli 

na niego wejść, gdy Tomasz nakazał im stanowczo: "Zatrzymajcie się natychmiast!" 

Potem zbadał stopą stabilność kamieni tworzących podstawę mostu. Wystarczyło 

lekko ich dotknąć, a runęły w wąwóz wśród tumanu kurz€. Gdyby więc nie Tomek, 

skończyłoby się katastrofą. Chłopcy krzyknęli chórem: „Dzięki, Tomek. Całe 

szczęście, że jesteś z nami!”. 

 Wiele lat później dorosły Tomek został jednym z dwunastu przyjaciół 

wybranych przez Pana Jezusa, aby stale Mu towarzyszyli. Jezus wiedział, że można 

Mu zaufać, ale jego charakter się nie zmienił. Kiedyś Jezus powiedział swoim 

przyjaciołom: „Wy wiecie, dokąd idę i znacie również drogę”. Tomaszowi to jednak 

nie wystarczało, więc zwrócił się do Mistrza: „Panie nie wiemy, dokąd idziesz. 

Jak więc możemy znać drogę?”. „Tą drogą jestem Ja sam” o objaśnił Jezus, 

lecz słowa te nadal wydały się Tomaszowi niezbyt zrozumiałe, a on lubił 

rzeczy jasne i sprawdzalne. Gdy nadszedł piątek – tragiczny dzień 

ukrzyżowania – wśród tłumów otaczających krzyż zabrakło Tomasza. 

Wszyscy uczniowie oprócz najmłodszego z nich, Jana, którego Pan 



O MODLITWIE  (9) 
najbardziej miłował, rozproszyli się. Nikt nie brał pod uwagę, że śmierć Jezusa 

zakończy się już po trzech dniach zmartwychwstaniem w poranek wielkanocny. A 

gdy wśród ludzi gruchnęła wieść, że Jezus żyje, krytyczny i dociekliwy umysł 

Tomasza nie mógł się z tą myślą oswoić. Już raczej skłonny był dać wiarę pogłosce 

rozpuszczonej przez faryzeuszy, że martwe ciało Jezusa wykradli w tajemnicy Jego 

uczniowie. Daremnie usiłowano go przekonać: „Jezus, zdrów i cały, odwiedził nas 

wczoraj wieczorem”. Tomasz odpowiedział: „Jeżeli nie zobaczę śladu gwoździ na 

Jego dłoniach i nie dotknę ręką Jego boku, nie uwierzę”.  

 No i po tygodniu od tamtej pamiętnej niedzieli, gdy był razem z innymi 

uczniami, mógł się o tym naocznie (a nawet namacalnie) przekonać. Drzwi były 

wprawdzie zamknięte, ale dla Pana Jezusa nie było to żadną przeszkodą. Przybył tam 

i pozdrowił ich. Potem, spojrzawszy na Tomasza, uśmiechnął się: „Włóż tutaj palec, 

Tomaszu i popatrz na dłonie; połóż tu rękę i dotknij mojego boku. Nie bądź 

niedowiarkiem, ale uwierz!” Wzruszony Tomasz rzucił się Zmartwychwstałemu do 

stóp z okrzykiem: „Pan mój i Bóg mój!” Wiedział już odtąd, że zmartwychwstanie 

jest faktem. Tomasz uwierzył, bo zobaczył, a Jezus w tamten wieczór złożył 

obietnicę: „Błogosławieni, którzy uwierzyli, chociaż nie widzieli.” 

M O J A   „K A R T A    P A M I Ę C I”  
Jezus jest Bogiem i zmartwychwstał, ponieważ Bóg jest potężniejszy od śmierci. Syn 

Boży otworzył nam drogę do zmartwychwstania. Jeżeli On pokonał śmierć, to i my 

kiedyś zmartwychwstaniemy, żeby odtąd żyć wiecznie. Ale musimy zawsze 

pamiętać, że to od nas zależy, czy pójdziemy Jego drogą, czy droga zła, na końcu 

której jest wieczne potępienie.  

M O J A   M O D L I T W A   
Ty oświetlasz moją drogę     Panie, Ty oświetlasz moją drogę                                       i 

mówisz do mnie: nie lękaj się!     Blisko Ciebie jestem bezpieczny, 

Z Tobą niczego się nie boję. 

Kiedy coś złego mnie przeraża,     Ty dodajesz mi odwagi, 

A kiedy jestem zagubiony,      to przytulając się do Ciebie, 

Odnajduję spokój. 

Tak bardzo pragnę 

Mieszkać zawsze w Twoim domu 

I rozkoszować się słodyczą Twojej miłości. 
[KORZYSTANO: BRUNO RERRERO – WIERZĘ] 



J E Z U S O W E    P R Z Y P O W I E C I 

PRZYPOWIEŚĆ O ZIARNIE GORCZYCZNYM (3) 

 Podobnie jak przypowieśc o zasiewie, także przypowieśc o ziarnie 

gorczycznym, pojawia się w Ewangelii św. Marka, która jest najwcześniejszą 

Ewangelią – pierwszą. Stąd uważa się ją za najbardziej dokładną i najlepiej 

zachowująca szczegóły. Obie wspomniane przypowieści są także zapisane w 

Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza. Są w nich małe zmiany, np. o 

miejscu wzrastania gorczycy, wspomniane jest „pole” i „ogród”. Nie  wpływa 

to jednak na znaczenie przypowieści . 

PRZYPOWIEŚĆ (Mk 4, 30 – 32):  

 „MÓWIŁ: „Z CZYM PORÓWNAMY KRÓLESTWO BOŻE 

LUB W JAKIEJ PRZYPOWIEŚCI JE PRZEDSTAWIMY. 

     JEST ONO JAK ZIARNKO GORCZYCY; 

GDY SIĘ JE WSIEWA W ZIEMIĘ, JEST NAJMNIEJSZE ZE WSZYSTKICH 

NASION NA ZIEMI. 

     LECZ WSIANE WYRASTA I STAJE SIĘ WIĘKSZE OD JARZYN; 

WYPUSZCZA WIELKIE GAŁĘZIE TAK, ŻE PTAKI 

POWIETRZNEGNIEŻDŻĄ SIĘ W JEGO CIENIU”. 

 
 Pan Jezus należy do 

najwspanialszych nauczycieli świata. 

Jego metody nauczania są w 

prostocie swojej tak doskonałe, że 

każdy nauczyciel i rodzic powinien je 

poznać i stosować. Przypowieść o 

gorczycznym ziarnku ma dwa małe 

wprowadzenia: 1. Z Królestwem 

Bożym jest tak… - to wyrażenie 

„chwyta” uwagę słuchaczy i budzi 

zaciekawienie.  



Tak właśnie zaczynają się baśnie, opowieści np. historii rodzinnych w XIX, XX 

wieku, które mają w sposób obrazowy nauczyć czegoś słuchacza. I po 

„uchwyceniu” uwagi Mistrz zaprasza uczniów do wspólnego rozumienia i 

poznawania (stosując liczbę mnogą czasowników). „Z czym porównamy 

Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy?”. Jezus nie używa 

nakazów. Dobry nauczyciel też zachęca uczniółw: zróbmy, zobaczmy, … 

Mama, czy tata też może zachęcić dziecko: posprzątajmy twój pokój. Lepsza 

zachęta niż rozkaz: posprzataj swój pokój. Wnioski nasuwają się same.  

 Wracając do przypowieści przypomnijmy, że Jezus włącza słuchaczy 

w proces poznawania Królestwa Bożego. Potem następuje przypowieść. Ma 

ona bardzo prostą konstrukcję – małe ziarnko przeciwstawione jest 

olbrzymiemu, rozgałęzionemy krzewowi. Taki obraz może nasuwać wiele 

refleksji. Np. kiedy zaczynamy jakieś dzieło, to może ono mieć najmniejszy 

początek, ale idąc śladami Jezusa, który był wytrwały i gorliwy, dojdziemy do 

poziomu niewspółmiernej wielkości. Tak może być ze wzrostem miłości w 

nas, albo poczuciem odpowiedzialności rodzicielskiej albo z ewangelizacją. I 

znowu sięgnę po przykład do szkoły. Nauczyciel zasiewa ziarnka wiedzy i nie 

tylko, w klasie pierwszej, a później ze szkoły wychodzi młody człowiek z 

ukształtowanymi korzeniami, na których może budować dalej swoje życie. 

Mam wrażenie, że pierwowzorem zawodu nauczyciela był sam Pan Bóg. 

 Jeszcze jedna uwaga – o ile w przypowieci o zasiewie mielimy 

wymienionego czowieka jako siewcę i Jezus położył nacisk na samo 

kiełkowanie i wzrost ziarna – o tyle w tej przypowieści nie ma mowy o siewcy. 

„Ziarno” zasiane w nas może pochodzić z różnych źródeł. Przypowieść ta 

pozostawia dużo miejsca dla wyobraźni. 

 Czas na podsumowanie.  W obrazie ziarna i krzewu gorczycy Jezus 

odkrywa siłę, moc i rozszerzanie się Królestwa Bożego. Nikt nie rozumie, jak 

ono się rozrasta. Potrzebne jest jednak nasze pragnienie bycie w nim 

(odpowiednia gleba), a wtedy rosnie i wydaje plon obfity. Podobnie jest z 

wiarą w sercu człowieka. Gdy się przyjmie, dokona rzeczy wielkich. Pozwoli 

człowiekowi dosięgnąć nieba. Dlatego nigdy nie lekceważmy tego, co jest 

małe. Człowiek sam nie jest w stanie kontrolować wszystkich przejawów  

życia. Nie musimy dawać pozwolenia na to, by coś zaistniało. Ono samo z 

siebie wyzwala potęgę wzrastania. Tak jak z życiem, wiarą jest i z Królestwem 



Bożym. Nie mamy nad nim kontroli. Tylko Bóg ma nad nim władzę. Cud życia 

Bożego zdumiewa wielobarwnością i zaskakuje fantazją. Bóg nie potrzebuje 

naszych rad i pomocy, aby budować swoje królestwo życia. 

 Moc i siła Boga najlepiej objawia się w historii Kościoła. Narodził się 

On w wieczerniku – małe ziareno. A 

spójrzmy dzisiaj. Kościół obecny jest na 

wszystkich kontynentach.  W wymiarach 

indywidualnych ludzi także można 

porównać wiarę chrzczonego niemowlaka i 

dojrzałego, praktykującego człowieka.  

Jeszcze jedno – milczenie, 

osamotnienie i cisza – są cechami, które 

wspomagają słyszeć głos Pana, ale też 

wspomagają rozwojowi naszej przemiany i 

osiągania Królestwa Bożego – NIEBA. 

Wydaje się, że współcześni ludzie 

dlatego nie słyszą Boga, bo nie umieją trwać w milczeniu. Jezus uczy nas 

szacunku do wyciszenia wewnętrznego, uspokojenia zmysłów, wyciszenia 

emocji i milczenia. Wtedy słowo Boże dociera do serca. 

Ziarno samo z siebie, a nie od pokrzykiwania rolnika, jego zachęt lub 

napomnień, wydaje plon. Podobnie i Bóg działa w naszych sercach w 

milczeniu i ciszy. Niekiedy niepozornie i niezauważalnie. Bardzo dyskretnie. 

Nie trzeba Go popędzć, zachęcać ani sugerować, co ma zrobić dla nas. Bóg 

wie. Ta przypowieść jest zachętą, aby unikać superaktywności w sprawach 

wiary. Jesteśmy skłonni do działania w Kościele. Aktywność jest dobra. 

Trzeba jednak doceniać i niedzialanie. Czas czekania, aż ziarno wykielkuje. 

My mamy pozwolić działać Panu Bogu, a nie za Niego podejmować 

inicjatywę.  

  



PAULINA M. JARICOT 

ZAŁOŻYCIELKA STOWARZYSZENIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
„Miałam siedemnaście lat, kiedy moje biedne serce, 

zmęczone poszukiwaniem szczęścia na zepsutym i 

przemijającym świecie, ostatecznie zatopiło swą niemoc 

w Bożej miłości”, wyznaje Paulina Jaricot w swoich 

zeszytach opisujących jej historię nawrócenia. 

Świadectwo przemiany, nawrócenia jest zawsze aktem 

szczególnej łaski. Bóg zamiast potępiać człowieka za jego 

grzechy, daje mu szansę życia w bliskości z Nim. 

 Historia nawrócenia została spisana, kiedy Paulina Jaricot miała 

dwadzieścia lat. Powstanie zeszytów zawdzięczamy ojcu duchownemu 

Pauliny, który prosił ją o przelanie na papier swoich przeżyć, aby móc 

dokonać wnikliwej analizy jej życia i Bożego działania w nim. Był to jednak 

błąd, bo Paulina podczas spisywania tych wyznań zbyt wielką wagę 

przypisywała do popełnianych wykroczeń i nazbyt surowo je oceniała. 

Gorące uczucie miłości przepełniające jej serce w momencie pisania 

zeszytów sprawiło, że z niezwykłą surowością osądzała ona swe nieudolności 

i zaniedbania z przeszłości. 

 Podobnie jak św. Augustyn zadziwiał swą wielką skruchą z powodu 

kradzieży jabłek, której dokonał w wieku młodzieńczym, Paulina również 

odczuwała głęboki żal, bo pozwoliła omamić się pięknymi słówkami swej 

nastoletniej przyjaciółce, która obudziła w niej próżność i chęć podobania się 

innym. Paulina doświadczyła tego, że „frywolność” i brak wstydu bardzo 

zaszkodziły w jej relacji z Bogiem. To jej doświadczenie ma silną wymowę, 

zwłaszcza dla dzisiejszej młodzieży, by postrzegała wewnętrzną wolność i 

energie tej młodziutkiej dziewczyny w odniesieniu do ówczesnej epoki i 

środowiska, w jakim żyła. Jednym z owoców miłosierdzia, o które należy się 

starać, jest wrażliwość na potrzeby bliźnich. Autentyczność i jakość przyjaźni 

są mierzone dobrymi czynami, które z niej wynikają i sprawiają, że 

wzrastamy. Obserwując proces wewnętrznej przemiany Pauliny, można 

zauważyć jej niesamowitą wrażliwość, ukształtowaną dzięki niezwykłej 

relacji z Bogiem i bliźnimi.           Cdn. 

 



P O B O Ż N E   Ż A R T Y 

MISJE 

Misjonarz wędrujący przez pustynię spotyka lwa. 

Przerażony modli się: „Boże, spraw, aby to zwierzę miało 

chrześcijańskie uczucia”. 

Na to lew: „Boże, pobłogosław ten dar, który zaraz będę spożywał”. 

 

 Pewien misjonarz w Brazylii chciał po całym dniu pracy ochłodzić się 

w rzece, jednakże powstrzymywał go strach przed piraniami. Pewnego dnia 

życzliwi sąsiedzi wyjaśnili mu, że piranie atakują ludzi tylko wtedy, gdy płyną 

ławicą, lecz na tym odcinku rzeki w ławicach się nie pojawiają. Uspokojony 

misjonarz kąpał się w rzece przez całe lato aż do dnia, gdy usłyszał, że pewien 

rybak wpadł do rzeki i ślad po nim zaginął. Zaniepokojony znowu udał się z 

pytaniem do sąsiadów, czy przypadkiem nie pożarły go piranie. 

 - Ależ nie – odparli sąsiedzi – piranie nigdy nie pojawiają się w 

ławicach tam, gdzie są aligatory! 

 

 Misjonarz po ochrzczeniu tubylca poucza go: 

 - Zapamiętaj sobie, że nie nazywasz się już Tutu, tylko Jonatan. 

Możesz mieć tylko jedną żonę, a w piątek nie wolno ci jeść mięsa, tylko 

rybę. 

 W piątek misjonarz zastaje jednak Jonatana nad pieczenia z 

antylopy. 

 - Co ci powiedziałem po chrzcie, Jonatanie? – pyta zawiedziony. 

 A tubylec na to:  

- Tutu nie jeść mięso. Tutu wziąć antylopa, wrzucić do woda i 

powiedzieć: Ty już nie antylopa, ty ryba, tak jak ja już nie Tutu, tylko 

Jonatan. 
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