
Klasa 4 

Temat: Miłość za miłość – uczynki co do ciała 

Wiara i życie Kościoła  

Co Pan Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy 

przyjdzie w swej chwale (…) odezwie się do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, 

błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane 

wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem 

spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem 

nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem  

w więzieniu, a przyszliście do Mnie». Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, 

kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci 

pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim  

i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy 

do Ciebie?». A Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 

uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili»” (Mt 25, 31a. 34–

40).  

O jakich uczynkach mówi Pan Jezus? (o karmieniu głodnych, pojeniu 

spragnionych, odziewaniu nagich, przyjmowaniu przybyszów, odwiedzaniu 

więźniów i chorych) 

Komu tak naprawdę pomagamy, czyniąc miłosierdzie? (pomagamy 

bliźnim, a w nich Jezusowi)  

Jaka nagroda czeka tych, którzy okazują miłość Jezusowi, pełniąc 

miłosierdzie wobec bliźnich? (pójdą za Chrystusem w dniu Sądu i będą 

błogosławieni) Są oni BŁOGOSŁAWIENI, czyli szczęśliwi. BŁOGOSŁAWIONY = 

SZCZĘŚLIWY. W każdej pomocy udzielonej drugiej osobie jest ukryte 

błogosławieństwo dla mnie. 

Zastosowanie życiowe 

 Proszę, by teraz każdy z Was przypomniał sobie konkretną osobę, która 

potrzebuje pomocy. Może to chory sąsiad, starsza pani, twoja siostra, brat, 

sprzedawca ze sklepu… Narysujcie tę osobę i siebie, jak udzielacie jej pomocy, 



której konkretnie potrzebuje – możecie skorzystać z listy uczynków 

miłosierdzia. 

Podsumowanie treści 

 Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy znakami Jego obecności w świecie. 

Drugi człowiek, mój bliźni potrzebujący pomocy, to Chrystus oczekujący na 

moje miłosierdzie. Podejmując konkretną pomoc wobec bliźnich, odpowiadam 

miłością na miłość Chrystusa.  

Poznajmy uczynki miłosierdzia co do ciała: 

 –  głodnych nakarmić, 

–  spragnionych napoić,  

–  nagich przyodziać,  

–  podróżnych w dom przyjąć,  

–  chorych nawiedzać, 

 –  więźniów pocieszać,  

–  umarłych grzebać 

 


