
126

55 Jezus uczy nas 
miłości bliźniego

[Pewien człowiek zapytał Jezusa:] „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak 

czytasz?”. On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie 
samego. Jezus rzekł do niego: „Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył”. Lecz 
on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”. 

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: „Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Je-
rycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali 
i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien 
kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita [czyli posługujący w świątyni], gdy 
przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 

Pewien zaś Samarytanin [czyli człowiek obcy dla Żydów], wędrując, przyszedł 
również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego 
i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, 
zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał 
gospodarzowi i rzekł: «Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, 
gdy będę wracał». Kto z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, 
który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosier-
dzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!”.

Ewangelia według świętego Łukasza 10, 25b-37
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Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą 
swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.

moDLITwa
Daj mi, Panie, odwagę, bym nigdy nie zaniedbał bliź-

nich, którzy beze mnie nie dadzą sobie rady. 
Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
tam znajdziesz Boga żywego.
W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa;
weselmy się w Nim i radujmy.
Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
z czystego serca miłujmy się nawzajem. 

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 103 i 104.

PRZecZyTaJmy RaZem!
Nie przegapił

Piotrek miał nie lada zmartwienie. Pani poleciła kilku uczniom przygotować na ju-
tro plakaty pod tytułem: „Moja miejscowość, gdy będę dorosły”. Prosiła, aby bardzo 
się postarać, bo sam prezydent miasta chce zobaczyć te prace. Piotrek nigdy ładnie nie 
rysował, a poza tym zupełnie nie potrafił wyobrazić sobie, jak jego miejscowość może 
wyglądać, gdy będzie dorosły. Pocieszała go tylko myśl, że pani zachęcała pozostałych 
uczniów do współpracy. Postanowił poprosić kolegów o pomoc. Najpierw zwrócił się 
do Wojtka, który był ministrantem. Ale Wojtek właśnie dzisiaj spieszył się na rozgrywki 
piłki nożnej. Powiedział więc, że nie ma czasu pomóc Piotrkowi. Agnieszka wykręciła 
się pilnymi zakupami z koleżanką. Piotrek 
smutny odszedł do domu. Jakie było jego 
zdziwienie, gdy popołudniu zadzwonił 
dzwonek u drzwi. Na progu stał Janek – 
nowy uczeń, którego wszyscy przezywali 
gapą, bo słabo grał w piłkę. Trzymał w ręce 
kolorowy papier, karton i farby. Oświad-
czył, że ma pewien pomysł i chętnie wyko-
nałby plakat razem z Piotrkiem, bo słyszał, 
że ten szuka kogoś do pomocy.

No i zaprzyjaźnili się. Okazało się, że Janek pięknie maluje… A Piotrek wszystkim 
powiedział, że Janek wcale nie jest taką gapą, jak mówią, skoro nie przegapił okazji, by 
mu pomóc.


