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49 Kochać jak Jezus

przeCzyTAJMy rAzeM!

nie czyń bliźniemu…

Adrian z Krystianem i Martą wyszli ze szkoły. 
Szybko podbiegli do tramwaju. Sprytnie przeci-
snęli się między wysiadającymi. Zajęli miejsca i za-
dowoleni patrzyli na tłum wtłaczający się do wago-
nu. Marta się zaśmiała:

– Patrzcie na tę starą! Zaraz będzie chciała, żeby 
ustąpić jej miejsca! Udajemy, że jej nie widzimy.

Rzeczywiście do tramwaju weszła staruszka. 
Trzymała w ręku siatkę z zakupami i dyszała cięż-
ko. Ktoś pomógł jej wsiąść, a teraz stała obok dzie-
ci, które ostentacyjnie patrzyły w okno i chichotały 
do siebie.

Adrian wpadł do domu zziajany. Niedługo potem mama zadzwoniła domofonem. 
Usłyszał jej zmęczony głos: „Adrian, zejdź na dół, pomożesz mi wnieść zakupy. Bardzo 
źle się czuję”. Mama była w ciąży i szybko się męczyła. A teraz wydawała się wyjątkowo 
blada. Oparta o drzwi bez słowa podała synowi siatki. Gdy odpoczęła w domu, wyjaśni-
ła, że od rana gorzej się czuła. A teraz jechała z pracy zatłoczonym autobusem, ale nikt 
jej nie ustąpił.

– Wiesz, najgorsze jest to, że jacyś chłopcy patrzyli na mnie spode łba i słyszałam, jak 
jeden do drugiego powiedział: Pewnie by chciała, żeby jej miejsca ustąpić. Coś jeszcze po 
cichu mówili, śmiali się i udawali, że mnie nie widzą.

Adrian oburzył się i zaczął:
– Ja bym takich… – i nagle głos uwiązł mu w gardle. Przypomniał sobie, jak dzisiaj 

wracał ze szkoły…Mama szybko dodała:
– E, nie warto się złościć, Adrianku. Lepiej się modlić, by zrozumieli, jak trzeba po-

stępować. Ja już się nie gniewam, życzę im, żeby nauczyli się kochać innych.

[Jezus powiedział:] Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, 
i wy im czyńcie. 

Ewangelia według świętego Mateusza 7, 12a
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Na czym polega wypełnianie przykazania: „Będziesz miłował bliźniego swego jak sie-
bie samego”? 

Pan Jezus uczy nas kochać innych, jak On kocha nas: nie patrzyć na swoją wygodę 
i zachcianki, ale widzieć też potrzeby innych. Pokazuje nam też, jak wybaczać swoim 
wrogom, a nawet jak ich kochać. 

MODLITWA

Panie Jezu, naucz mnie dostrzegać potrzeby innych i pomagać im. Ty, który wy-
baczyłeś nawet swoim oprawcom, pomóż mi wybaczać krzywdy i nie gniewać się na 
nikogo.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 2.  na s. 105.

„Miłujcie nieprzyjaciół waszych”… Czy to w ogóle możliwe? 
Gdy ktoś kocha Boga Ojca, któremu zależy na każdym człowieku, nikogo nie będzie 

traktować jak wroga. Nie będzie chciał krzywdzić sióstr i braci, ukochanych dzieci Boga 
Ojca. Bóg pragnie ich nawrócenia, nie krzywdy. 

[Jezus powiedział]: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, któ-
rzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie.

Ewangelia według świętego Mateusza 5, 44b-45a

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

Tyś w Wieczerniku Chlebem się stał,
Tyś nam Krew Twoją dał.
Ty chciałeś z nami jedno być,
Jednego Ojca czcić. 

 Ref.  Więc połącz wszystkich w jedno ciało, Panie nasz!
  Wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz!



Liturgia eucharystyczna
Przygotowanie darów

Przynosimy na ołtarz chleb i wino z wodą
W czasie przygotowania darów śpiewamy pieśń na ofiarowanie

Modlitwa nad darami

Modlitwa eucharystyczna
Hymn dziękczynny ze śpiewem: Święty, Święty, Święty...

Składamy Bogu dziękczynienie za dzieło zbawienia

Modlitwa o działanie Ducha Świętego
Opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii i Przeistoczenie

Chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa

Oto wielka tajemnica wiary...
Głoszenie wielkich dzieł Boga

Modlitwa ofiarnicza
Ofiarowanie Bogu Ciała i Krwi Chrystusa i siebie samych

Modlitwa wstawiennicza
za Kościół żyjących i zmarłych

Przez Chrystusa, z Chrystusem... 
Amen

Uwielbiamy i chwalimy Boga

Obrzędy Komunii Świętej
Modlitwa Pańska

Obrzędy pokoju
Przekazujemy sobie znak pokoju

Łamanie chleba i modlitwa: Baranku Boży...
Oto Baranek Boży... Panie nie jestem godzien...

Komunia Święta
Przyjmujemy Komunię Świętą i modlimy się po Komunii


