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56 szczęśliwi
miłosierni
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią

przeCzyTAJMy rAzeM!
Kto jest miłosierny? Ten, kto ma szeroko otwarte oczy. Kto zauważy, że kolega nie ma 

drugiego śniadania. Może trzeba się z nim podzielić. Spostrzeże w autobusie, że starsza 
pani stoi i z trudem trzyma ciężką siatkę. Trzeba jej ustąpić miejsca.

Miłosierny zobaczy, że młodszy brat 
jest smutny. Nie potrafi  odrobić lekcji. 
Trzeba mu pomóc. 

A być miłosiernym nie zawsze jest 
łatwo i wygodnie. Niektórzy w tram-
waju specjalnie patrzą w okno, żeby nie 
widzieć, że ktoś starszy albo słabszy stoi 
obok. Nie chcą być miłosierni. Czasem 
ludzie przechodzą obojętnie obok czło-
wieka, który zasłabł na ulicy. Ale znaj-
dzie się ktoś jeden, kto zauważy, przy-
stanie, zatelefonuje do pogotowia, wezwie lekarza albo odprowadzi chorego do domu.

Czy robi to dla nagrody? Czy po to, żeby o nim mówiono, jaki jest dobry? Nie. Miło-
sierny nie oczekuje nagrody. Jeśli ktoś jest dla drugiego naprawdę dobry, poczuje w sercu 
radość z tego, że komuś jest dobrze. Ta radość jest lepsza od każdej nagrody, a raczej to 
ona sama jest nagrodą. 

Naprawdę miłosierny jest Bóg. O człowieku częściej mówimy, że jest dobry. A do-
broć ludzka to tylko odblask Bożego miłosierdzia. Dobry człowiek naśladuje miłosier-
dzie Boga. Największym przejawem Bożego miłosierdzia jest przebaczenie naszych grze-
chów, gdy za nie żałujemy. Dlatego człowiek miłosierny także przebacza tym, którzy go 
skrzywdzili. Nie pamięta długo ich winy. Stara się zrozumieć, dlaczego zrobili źle. A jeśli 
zrozumie, łatwiej mu przebaczyć i znowu im zaufać. Kiedy się komuś przebaczy, czuje 
się w sercu radość. Radość miłosierdzia. 

na podstawie: A. Kamieńska, 8 x Radość
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[Jezus powiedział:] Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosier-
ny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będzie-

cie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie 
wam dane [...]. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

Ewangelia według świętego Łukasza 6, 36-38

Bractwo radości. święty jan Bosko
Mały Janek Bosko wcześnie stracił ojca. Wychowywała go mama. Był niezwykle ży-

wym i wesołym chłopcem. Bardzo lubił bawić się z dziećmi z wioski, chociaż niektórzy 
z jego kolegów byli po prostu łobuzami. Ale Janek tak się zachowywał, że chłopcy prze-
stawali używać „brzydkich słów” i starali się być przy nim „w porządku”. 

Janek był biedny. Gdy poszedł do szkoły, uczniowie z bogatszych domów z początku 
bardzo mu dokuczali. Nie mógł się z tym pogodzić. Ale uczył się lepiej od nich i wyko-
rzystał to. Zaczął im pomagać w nauce, a potem bawił się z nimi.

Umiał bardzo dużo sztuczek cyrkowych, których sam się nauczył. To wszystko zjedna-
ło mu wielu przyjaciół. Janek założył z nimi „Bractwo radości”. Ułożył także regulamin 
Bractwa:

Przyjaciele bawili się razem, organizowali gry i zawody. 
Każdy dzień zabaw kończyli modlitwą, a w święta wspólnie 
chodzili na naukę katechizmu i na Mszę Świętą.

Pewnego razu do ich miejscowości przybył linoskoczek. 
Zaczął w niedzielę urządzać pokazy. Przez jego występy ko-
ledzy Janka chcieli opuścić niedzielną Mszę Świętą. Zmar-
twiony Janek gotowy był założyć się  z linoskoczkiem, by-
leby uratować Bractwo. Mieli się wspiąć obaj na najwyższe 
drzewo, a wygrywał ten, którego stopy znalazły się wyżej.

I Janek wygrał, bo był niezwykle zwinny i na dodatek 
sprytny:  na najwyższej gałęzi stanął na rękach. 

1. Żadnych czynów ani rozmów,
które by mogły zawstydzić chrześcijanina.
2. Wypełniać obowiązki szkolne i religijne.

3. Być radosnym.
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Do szkoły Janka przybył nowy uczeń. Nie dawał 
się kolegom namówić do złej zabawy. Jeden z chłop-
ców zaczął ciągnąć go siłą. Nowy uczeń powiedział 
spokojnie: „Nawet jeśli mnie uderzysz, nie zmusisz 
mnie”. Wtedy łobuz uderzył go mocno dwa razy 
w twarz. 

Janek Bosko, który widział tę scenę, poczerwieniał 
z gniewu. Czekał tylko, jak „nowy” odda chuliga-
nowi i pokona go, bo od razu było widać, że jest 
silniejszy. Jednak uderzony chłopak nie ruszył się 
z miejsca, tylko powiedział: „Czy to cię zadowala? 
Więc teraz zostaw mnie w spokoju. Przebaczam ci”. 

Janek Bosko zrozumiał, że to był prawdziwie bo-
haterski czyn. Zaprzyjaźnił się z nowym kolegą i od 
niego uczył się żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa. 
Jednak Janek z natury był popędliwy i często bronił 
słabszych siłą. Pewnego dnia, napadnięty, pokonał 
wielu napastników na raz. Wtedy jego nowy przy-
jaciel powiedział: „Janku, przeraża mnie twoja siła! 
Bóg dał ci ją nie po to, byś pokonywał w bójkach 
kolegów, ale abyś przebaczał im i dobrze czynił także 
tym, którzy nas krzywdzą”. I razem poszli do spowie-
dzi. Janek często przystępował do tego sakramentu.

Jan Bosko bardzo wcześnie postanowił, że zostanie księdzem i będzie pomagał opusz-
czonym dzieciom. I rzeczywiście, gdy został księdzem, zapraszał spotkanych włóczęgów 
i biednych chłopców, którzy ciężko pracowali. Przychodzili do niego w niedzielę. Uczył 
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Wkrótce założył dom, w którym 
najbardziej potrzebujący chłopcy mo-
gli zamieszkać na stałe. Dzięki księdzu 
Bosko wielu zaczęło się uczyć. Nie-
którzy z nich zostali księżmi. Poma-
gali w pracy i wychowywaniu innych 
młodych ludzi. 

Tak powstało Zgromadzenie Księży 
Salezjanów, które działa do dziś. Ist-
nieją również siostry salezjanki. Sio-
stry i księża salezjanie pracują przede 
wszystkim z dziećmi i młodymi ludźmi – także tymi, którzy są zaniedbani i źle wycho-
wani. Każde dziecko chcą uratować, aby zrozumiało, że Pan Bóg je kocha i że każdy 
może być dobry.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. i 2. na s. 124.

MODLITWA
Jezus uczy: odpuszczajcie, a będzie wam odpusz-

czone. Pomódl się o wielkie serce, by umieć przebaczać. 

Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Miłosierdzie pomaga nam wzlecieć do nieba, gdy mamy dwa skrzydła: jedno „skrzy-
dło” to pomoc tym, który cierpią i są bezradni, a drugie „skrzydło” to przebaczenie 
innym krzywd, które nam wyrządzili.
Pan Jezus miłosierny obdarza radością miłosiernych.

ich modlić się, prowadził na Mszę Świętą, dawał jeść, a potem chłopcy bawili się tak, 
jak nigdy dotąd w ich biednym życiu. Ksiądz Bosko organizował dla nich gry i zabawy, 
zawody, a nawet pokazy cyrkowe. Wszyscy bardzo go kochali. 


