
Klasa IV 

Temat: Miłość za miłość – uczynki co do ciała. 

 

I. Założenia edukacyjne 

Ukazanie i rozwój miłości bliźniego w związku z uczynkami miłosiernymi co do ciała.  

Uczeń:  

• Wymienia uczynki miłosierne co do ciała.  

• Podaje konkretne czyny miłości wobec bliźniego. 

• Określa znaczenie słowa „błogosławieni”. 

• Wyjaśnia, co to jest „Caritas” i podaje zasady jej działania.  

• Wskazuje na własne sposoby pomocy innym.  

• Identyfikuje pomoc okazaną bliźnim jako miłość okazaną Chrystusowi. 

• Uzasadnia potrzebę włączania się czynnie w pomoc charytatywną w parafii  lub szkole. 

 

II. Przebieg katechezy 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

1. Modlitwa 

„Duchu Święty, który oświecasz...” 

2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy 

Na poprzedniej katechezie uczyliśmy się naśladować Boga w Jego miłosierdziu. Poznałeś/aś 

uczynki miłosierne co do duszy – pamiętasz je? Rozwiąż zatem test: 

https://wordwall.net/resource/1824660/religia/uczynki-mi%c5%82osierdzia-wzgl%c4%99dem-duszy 



 

Dziś nie będzie nam już potrzebna lupa, bo zajmiemy się tym, co widać. 

3. Sytuacja egzystencjalna 

Przed tobą kilka rekwizytów, które pomogą ci rozpoznać, kim jest ich właściciel. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Jak widzisz taki znak, przedmiot, to nie musisz wcale znać osoby, która go nosi, by wiedzieć, 

kim ona jest, czym się zajmuje. A czy znasz takie znaki, dzięki którym można rozpoznać, że 

ktoś jest uczniem Chrystusa i kocha swego Mistrza?  

Masz rację może to być modlitwa, przyjmowanie sakramentów, pomoc bliźnim.  

Dziś przyjrzymy się bliżej pomocy bliźnim. 

 

JESTEM UCZNIEM CHRYSTUSA – 

KARMIĘ GŁODNYCH, 

POJĘ SPRAGNIONYCH, 

ODZIEWAM NAGICH, 

PRZYJMUJĘ PODRÓŻNYCH, 

ODWIEDZAM CHORYCH, 

POCIESZAM WIĘŹNIÓW, 

GRZEBIĘ UMARŁYCH 



 

Co należy czynić, by inni rozpoznawali w nas uczniów Chrystusa kochających Go?                              

Czy wystarczy nosić na koszulce napis: JESTEM UCZNIEM JEZUSA? 

 

Zapiszcie do zeszytu temat katechezy:  Miłość za miłość – uczynki co do ciała. 

Uczynki te wypełniamy względem naszych bliźnich – ludzi. Jak zatem okazujemy przez nie 

miłość Panu Jezusowi? Przecież nie dajemy chleba Jezusowi, nie Jego częstujemy herbatą, nie 

z Nim dzielimy się odzieniem, nie Jego odwiedzamy w szpitalu, więzieniu, nie w Jego 

pogrzebie uczestniczymy. 

4. Wiara i życie Kościoła 



Wyjaśnienie tego problemu znajdziemy w Ewangelii wg św. Mateusza. Otwórz Pismo Święte 

lub podręczniki i posłuchaj, co Pan Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów: 

http://www.biblijni.pl/Mt,25,31-46 

„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? 

 Komu tak naprawdę pomagamy, czyniąc miłosierdzie? 

 Jaka nagroda czeka tych, którzy okazują miłość Jezusowi, pełniąc miłosierdzie wobec 

bliźnich? 

BŁOGOSŁAWIONY = SZCZĘŚLIWY 

W każdej pomocy udzielonej drugiej osobie jest ukryte błogosławieństwo dla mnie. 

5. Zastosowanie życiowe 

Już teraz wiesz, co jest prawdziwym znakiem ucznia Chrystusa. Na pewno znasz wiele 

organizacji, instytucji, fundacji wspierających potrzebujących. Jedną z nich jest Caritas. 



 

„Caritas” to katolicka organizacja charytatywna, która pomaga wielu ludziom potrzebującym 

w Polsce i na całym świecie. Główne obszary działalności to: pomoc dzieciom i młodzieży, 

osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, dotkniętym wypadkami losowymi i klęskami 

żywiołowymi. Możemy włączyć się w tę pomoc przez udział w Szkolnych Kołach „Caritas”,                        

a także przez podzielenie się swoimi dobrami podczas zbiórek organizowanych przez tę 

organizację. 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. 

 Narysuj tę osobę i siebie, jak udzielasz jej pomocy, której konkretnie potrzebuje – możesz 

skorzystać z listy uczynków miłosierdzia.  

6. 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.  

Powtórzmy jeszcze raz uczynki miłosierdzia co do ciała:  

https://wordwall.net/resource/1646426/uczynki-mi%C5%82osierdzia-wzgl%C4%99dem-cia%C5%82a 

7. Notatka – zapisz w zeszycie. 



Czyniąc miłosierdzie bliźnim, okazuję miłość Chrystusowi, który mówi: „Wszystko, co 

uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Gdy wypełniam 

wobec innych uczynki miłosierdzia co do ciała, to znak, że jestem uczniem Chrystusa. 

8. Modlitwa na zakończenie 

Chwal, duszo moja, Pana, 

Chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę. (…) 

On wiary dochowuje na wieki, 

Daje wolność uciśnionym 

I daje chleb głodnym. 

Pan uwalnia jeńców (…), 

Pan strzeże przybyszów, 

Chroni sierotę i wdowę. Ps 146, 7–9 


