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Temat: Miłość za miłość – uczynki co do duszy. 

Modlitwa: „Aniele Boży”  

Zapiszcie, proszę, temat do zeszytu. 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.  

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). 6.  

• 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.  

 (grzesznych upominać) Krzysiek przeprowadził się wraz z 

rodzicami na nowe osiedle. Zaczął też chodzić do innej szkoły. 



Tam poznał kolegów, którzy wyśmiewali się, że Krzysiek 

chodzi do kościoła, szanuje rodziców, nie obgaduje kolegów. 

Chłopiec miał dość szyderstw i ze strachu zaczął postępować tak 

jak jego koledzy – przestał chodzić do kościoła, coraz częściej 

źle wyrażał się o rodzicach, źle mówił o swoich kolegach. 

 (nieumiejętnych pouczać) Kasia była bardzo dobrą uczennicą. 

Wszyscy bardzo ją lubili, bo dziewczynka zawsze pozwalała 

odpisywać od siebie zadania z różnych przedmiotów, a także 

podpowiadała na klasówkach. Pewnego dnia pani od 

matematyki powiedziała, że martwi się o uczniów z klasy Kasi, 

bo poza nią nikt nie potrafi rozwiązać samodzielnie zadania. 

Kasi zrobiło się przykro i pomyślała: „Nie wiedziałam, że tym, 

co robię, zaszkodzę innym”.  

 (wątpiącym dobrze radzić) Zuzanna chodziła do czwartej klasy 

szkoły podstawowej. Była radosna, dobra, chętna do pomocy. 

Bardzo dbała o to, żeby w każdą niedzielę podczas Mszy Świętej 

przyjąć Ciało Pana Jezusa. Po pewnym czasie mama Zuzi 

zauważyła jednak, że dziewczynka stała się smutna, zamknięta, 

przestała przyjmować Komunię Świętą. Zapytana o to Zuzia 

odpowiedziała: „Bo ja mam wątpliwości, czy w Eucharystii 

rzeczywiście przychodzi do mnie żywy i prawdziwy Pan Jezus”. 

 (strapionych / smutnych pocieszać) Emilia chodziła do trzeciej 

klasy. Inne dzieci widziały, że do szkoły przyprowadza ją 

zawsze mama. Emilia była wesoła i chętna do nauki. Pewnego 

dnia Emilkę przyprowadził jej starszy brat, a ona był smutna i 

milcząca, zupełnie straciła ochotę do pracy. Okazało się, że jej 

mamusia poważnie zachorowała i jest w szpitalu. Koleżanki 

Emilki nie wiedziały, jak się zachować.  

 (krzywdy cierpliwie znosić) Bartek był najniższy w klasie. Z 

tego powodu koledzy często wyśmiewali go, kpili sobie z niego i 

robili złośliwe żarty. Bartkowi było bardzo przykro i czasem 

nawet płakał. Kiedyś odważył się i poprosił kolegów, by 



przestali mu dokuczać, bo robią mu tym wielką krzywdę. Ale to 

nie pomogło. Bartek zastanawiał się, co ma dalej z tym robić.  

  (urazy chętnie darować) Mateusz dostał na imieniny zestaw 

klocków lego. Był z nich dumny – szczególnie, że udało mu się 

zbudować wspaniały helikopter. Niedługo po tym zaprosił do 

siebie Wacka, by pochwalić się swoim dziełem. Wacek, 

wchodząc do pokoju Mateusza, przez nieuwagę zniszczył 

klockowy helikopter. Mateusz bardzo się rozgniewał, ale Wacek 

przeprosił kolegę i zaproponował, że pomoże mu odbudować 

zniszczony helikopter.  

  (modlić się za żywych i umarłych) Pani Alicja była już starszą 

kobietą. Pewnego dnia zachorowała i nie mogła już pomagać w 

opiece nad wnukami, nie dawała rady gotować obiadu dla całej 

rodziny, a nawet nie miała siły zanosić kwiatów na grób 

rodziców i męża. Bardzo się martwiła, że w żaden sposób nie 

może już pomóc swoim bliskim. 

 

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.( 

pracy domowej nie wysyłamy) 


