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58 szczęśliwi
czyniący pokój
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami  Bożymi

W czasie pokoju ludzie 
tworzą wielkie i piękne rze-
czy: uprawiają pola i sadzą 

ogrody, pielęgnują lasy, 
budują miasta, konstruują 
samochody i inne maszyny. 
A wojna wszystko niszczy 
szybko i okrutnie. Wojna 
jest zawsze złem. Dlatego 
tych, którzy wprowadzają 

pokój, Jezus nazywa synami 
i córkami Bożymi.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 126.

przeCzyTAJMy rAzeM!
pokój wam

Niektóre narody zamiast „Dzień dobry!” mają zwyczaj mówić „Pokój tobie!”. Tak mó-
wił Pan Jezus w swoim języku: „Szalom!” lub „Szalom alejchem!”, czyli „Pokój wam!”.

Podajemy sobie ręce na przywitanie i nie zawsze wiemy, co oznacza ten gest powitania. 
Oznacza: „Nie mam żadnej broni przeciwko tobie. Przychodzę z dobrymi zamiarami. 
Podaj mi i ty swoją rękę, jeżeli jest bez broni. Niech będzie między nami pokój, niech 
będzie zgoda. Witaj, mój bracie”. 
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Zdarza się jednak, że ktoś podaje rękę, 
ale nie ma dobrych zamiarów. Podaje rękę, 
a za chwilę gotów jest się pokłócić. Od sło-
wa do słowa i już zaczyna się bójka. Pryska 
pokój. Są ludzie, którzy, gdzie tylko się po-
jawią, wywołują spory, sprzeczki, bijatyki. 
Także i dzieci bywają zaczepne i kłótliwe.

Są też tacy, którzy umieją łagodzić spo-
ry, przekonywać przeciwników. Są tacy, 
którzy mają dar niesienia pokoju. I są ta-
kie dzieci, które umieją drugiemu ustą-
pić. Umieją żyć w zgodzie nie dlatego, że 
są słabi i nie umieją się bić. Nie. Właśnie 
dlatego, że są silni. Mają silny charakter, są 
silni duchowo i stać ich na to, aby czynić 
pokój. 

na podstawie:
A. Kamieńska, 8 x Radość

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 2. na s. 126.

[Jezus mówi:] Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak 
daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka! 

[...] Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!
Ewangelia według świętego Jana 14, 27; 16, 33b

MODLITWA
Pomódl się, aby królestwo Boże było wśród nas. Pamiętaj o tych lu-

dziach, którzy są chorzy, samotni, biedni, o miejscach, gdzie jest wojna. Sam 
ułóż swoje intencje, a potem poproś Boga tak, jak modlił się św. Franciszek 
z Asyżu:

Panie, uczyń mnie narzędziem swojego pokoju.

Będę się starać wprowadzać pokój wokół siebie i modlić się o pokój w świecie.
Pan Jezus, Książę Pokoju, obdarza radością niosących pokój.


