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56 Jezus wzywa nas 
do pomocy

[Jezus powiedział:] „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a da-
liście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przy-

odzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszli-
ście do Mnie. […] Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Ewangelia według świętego Mateusza 25, 35-36. 40b

Jezus wzywa nas do udzielania pomocy potrzebującym. Co możesz zrobić, 
aby okazać miłość Panu Jezusowi obecnemu w drugim człowieku?

Kiedy jeszcze Pan Jezus cię potrzebuje?

Niektórzy wyśmiewają słabszych, popychają ich, przezywają... Czy masz odwagę sta-
nąć w ich obronie? Okazać życzliwość?
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Potrzebującym jesteś także ty sam, gdy jesteś smutny, zagubiony, gdy źle się czujesz. 
Pan Jezus cię wtedy nie opuszcza. Jesteś dla Niego bardzo ważny. Jezus jest blisko ciebie, 
zaufaj Mu!

Wielu ludzi cię potrzebuje! W wielu ludziach Pan Jezus czeka na twoją 
pomoc i przyjaźń! Potrzebującym pomocy może być ktoś z podwórka: 

biedniejszy od ciebie albo młodszy, kto bardzo chciałby się z tobą bawić... Potra-
fisz być dla niego dobry? A jaki jesteś dla rodzeństwa? Dla babci i dziadka? 

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia 1. na s. 105.

moDLITwa
Panie Jezu, pomóż mi dostrzec tych, którzy potrzebują mojej pomocy.

Daj mi odwagę do czynienia dobra i daj mi wiele pomysłów, jak pomagać innym.

PRZecZyTaJmy RaZem!
Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty

Matka Teresa z Kalkuty bardzo kochała Pana Jezusa. Dla-
tego poświęciła się w pracy dla najbiedniejszych. Zamieszkała 
w Indiach, gdzie uczyła w szkole. Jej uczennice miały boga-
tych rodziców. Ale Matka Teresa widziała także wielu ludzi 
bardzo biednych, bezdomnych, głodnych i chorych. Nie mo-
gła pogodzić się z tym, że najbiedniejsi chorzy umierają na 
ulicy. Dlatego zostawiła szkołę i zajęła się tymi ludźmi.

Przyłączyły się do niej niektóre uczennice. Mimo że po-
chodziły z bogatych domów, zaczęły żyć ubogo i pracowały 
ciężko, jak Matka Teresa. Zabierały chorych z ulicy do spe-
cjalnego domu, który otrzymały od władz. Opatrywały rany, 
karmiły i pielęgnowały, okazując im w ten sposób miłość. 
Dużo się modliły.

Matka Teresa stała się znana na całym świecie. Dzięki jej dobroci i dobroci sióstr wielu 
ludzi poznało miłość Boga.

Sześć lat po śmierci Matki Teresy papież ogłosił ją błogosławioną. To znaczy, że Matka 
Teresa jest dla nas wzorem i pomaga nam z nieba.

Wierzę, że Jezus jest obecny w innych ludziach, szczególnie w ubogich, chorych, 
głodnych i potrzebujących pomocy.


