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Temat: Miłość za miłość – uczynki co do ciała. 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne  

• Ukazanie i rozwój miłości bliźniego w związku z uczynkami miłosiernymi co 

do duszy.  

Podręcznik str.139-141 

Karta pracy str.49-50 

Modlitwa: 

„Aniele Boży” 

Co to takiego jest miłosierdzie? (to wierność Boga w Jego cierpliwości i miłości 

do nas, to Jego stałe oczekiwanie na nas, niezniechęcanie się naszymi 

odejściami) Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest dowodem miłości Boga do 

nas, daje nam moc, byśmy naśladowali Boga w Jego miłosierdziu. 

Święty Łukasz przekazuje nam wezwanie Boga: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 

wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). A skąd możemy wiedzieć, jak Ojciec nasz, 

Bóg, jest miłosierny? „Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad 

złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” 

(Mt 5, 45b). „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: «Co będziemy jeść? Co 

będziemy pić? Czym będziemy się przyodziewać?» (…) Przecież Ojciec wasz 

niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6, 31–32). Miłosierdzie 

nigdy nie pozostaje bezowocne, nawet gdy ma charakter czysto duchowy – 

wyrażający się w przebaczeniu w sercu czy też w modlitwie, czy w ofiarowaniu 

cierpienia – to zawsze przyniesie konkretne dobro człowiekowi. „Błogosławieni 

miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). 

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia uczynki miłosierne co do duszy: 

– grzesznych upominać, 

– nieumiejętnych pouczać, 

– wątpiącym dobrze radzić, 

– strapionych pocieszać, 



– krzywdy cierpliwie znosić, 

– urazy chętnie darować, 

– modlić się za żywych i umarłych (zob. KKK 2447). 

Czyniąc to, naśladujemy miłosierdzie Boga. 

Notatka 

Bóg okazuje mi miłosierdzie przez nieustanną troskę o mnie. Chcąc Go 

naśladować w okazywaniu miłosierdzia, powinienem troszczyć się o moich 

bliźnich, i wypełniać wobec nich uczynki miłosierne co do duszy. 

Praca domowa 

Wybierz jeden z uczynków miłosiernych co do duszy, wpisz do zeszytu i przez 

tydzień każdego dnia wiernie go wypełniaj. 

Modlitwa 

Na wieki będę wyśpiewywał 

Twe miłosierdzie, Panie. 

Sposób komunikowania się: grzegorz.warchul@wp.pl  

Szczęść Boże 


