
137

52 szczęśliwi
ubodzy w duchu
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo Boże

Pan Bóg błogosławi nam w życiu. Pragnie naszego szczęścia. Przez swojego Syna, 
Pana Jezusa, uczy nas, jak osiągnąć prawdziwe szczęście. Osiem błogosławieństw, które 
poznasz, to nauka dla ludzi, którzy już tu, na ziemi, zapragnęli nieba. 

przeCzyTAJMy rAzeM
nieszczęśliwy bogacz

Kupił samochód i już chce mieć 
lepszy. Zarobił pieniądze i boi się, że 
go okradną. Wpłacił je do banku, ale 
nie może spać, bo co zrobi, gdy bank 
zbankrutuje. Kupił dom, ale boi się 
włamywaczy. Ma dwa groźne psy, ale 
i tak nie śpi, bo złodziej może je otruć. 
Założył alarm. Ani chwili spokoju – 
wciąż się zamartwia.

Z tych zmartwień rozchorował się 
i zestarzał. Jest smutny...

 

Można mieć mało albo wiele, nawet wszyst-
ko, a ciągle chcieć więcej. Nieszczęśliwy bogacz 
widzi to, czego jeszcze nie ma i zazdrości innym. 
Nie umie cieszyć się życiem i ono upływa mu 
w smutku. Znika jak piasek z zaciśniętej dłoni.
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[Jezus mówi:] Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza nisz-
czą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, 

gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo 
gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

Ewangelia według świętego Mateusza 6, 19-21

szczęśliwy ubogi
Kupił samochód i cieszy się. Wozi 

chorą babcię do lekarza i dzieci do 
szkoły. Zarobił pieniądze, pomyślał: 
„Wspaniale!” i kupili z żoną nowo-
czesną pralkę, bo stara słabo działała. 
Wspomógł też biedniejszego przy-
jaciela, bo zabrakło mu na rachunek 
za prąd. Wychodzi często z dziećmi 
i psem na spacer. Świetnie się ba-
wią! W końcu zbudował nawet dom 
i mieszka w nim razem z wnukami. 
„Dziadku, nie boisz się śmierci?” – py-
tają go wnuki. „Nie, nie boję się, je-
stem szczęśliwy. Dobrze mi tu z wami, 
ale w niebie będzie jeszcze cudowniej”.

Szczęśliwy ubogi nie myśli o tym, co ma albo 
czego nie ma. Myśli o ludziach, których kocha, 
i o tych, co potrzebują pomocy. Swoją życzliwość 
i miłość dzieli jak płomień świecy: inni zyskują, 
a on nic nie traci.
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Człowiek ubogi w duchu dzieli się z innymi tym, 
co ma, gdyż ufa, że Pan Bóg zawsze zatroszczy się 
o niego.

Człowiek bogaty też może być ubogim w duchu, je-
śli troszczy się o potrzebujących, obdarowuje innych 
i nie wywyższa się. On wie, że wszystko ma od Boga.

Porozmawiaj z rodzicami, co możesz oddać tym, którzy potrzebują bardziej od 
ciebie. Na przykład chorym dzieciom w szpitalu. Takie dzieci na pewno ucieszy-

łyby się niezniszczonymi puzzlami lub grami w szpitalnej świetlicy – żeby się nie nudzić 
i nie tęsknić tak bardzo za domem. 

A może ktoś potrzebuje twojego czasu? Może trzeba, żebyś przyszedł do chorego 
ucznia z klasy, przyniósł zeszyty i opowiedział o szkole? Może ktoś potrzebuje twojej 
pomocy w domu? Twojego uśmiechu, bo jest smutny? 

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia 1. i 2. na s. 116-118.

MODLITWA
Podczas Mszy Świętej w modlitwie powszechnej pamiętaj o najbiedniejszych, najbar-

dziej potrzebujących. Możesz także zwrócić się do Boga modlitwą, którą ułożyła dziesięcio-
letnia dziewczynka:
Ojcze nasz, stworzyłeś świat, ziemię, kwiaty, drzewa i ludzi, ale nie stworzyłeś wojny 
i smutku. A mimo wszystko są wojny. Dlaczego? Czy to konieczne? Nie, oczywiście 
nie. To dlaczego się tak jednak dzieje? Przez człowieka. Przez człowieka, który coraz 
więcej chce, na początku niewiele, a potem coraz więcej, nawet całe kraje. My mamy na 
przykład jedzenie, ubranie. Inni nie. Tylko Ty możesz to wynagrodzić. Prosimy Ciebie, 
wysłuchaj naszą modlitwę.

w: J.L. Klink, Wierzyć z dziećmi
Panie Jezu, nie mam nic oprócz Twojej miłości! Naucz mnie dzielić się nią ze wszystkimi.

Stajemy się „ubodzy w duchu”, gdy zaufamy Panu Bogu i nie będziemy gromadzić 
bogactw na ziemi, a tym, co mamy, podzielimy się z innymi. 
Pan Jezus, który był ubogi, obdarza radością ubogich w duchu.


