
 

 

KONSPEKT 
 
 

1. Modlitwa na rozpoczęcie 
 
/Może być modlitwa spontaniczna, a po niej akt wiary, nadziei i miłości/ 
 
2. Wprowadzenie 
 
Animator rozkłada przed uczestnikami karty z numerkami od 1-7. Następnie 
nawiązuje do poematu o stworzeniu świata. 
 

- Co powstawało po kolei w czasie stwarzania świata? 

- Jakie zadanie od Boga otrzymał człowiek? 

- Z jakich rzeczywistości składa się człowiek? (ciało, dusza) 
 
3. Uczynki miłosierdzia 
 
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, 
wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim 
wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela 
owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni 
Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od 
założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a 
daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a 
przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, 
a przyszliście do Mnie".  
Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i 
nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię 
przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im 
odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z 
tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".  
 

- Jakie czyny wymienia Jezus? 

- Do kogo porównuje osoby głodne, chore, więźniów, przybyszów? 

- Jak nazywa tych ludzi? 
 
Czyny, które wymienia Jezus nazywamy uczynkami miłosierdzia względem 
ciała: 
 
1. Głodnych nakarmić. 



 

 

2. Spragnionych napoić.  
3. Nagich przyodziać. 
4. Podróżnych w dom przyjąć. 
5. Więźniów pocieszać. 
6. Chorych nawiedzać. 
7. Umarłych pogrzebać. 
 
Te uczynki pokazują zaspokojenie podstawowych potrzeb drugiego 
człowieka, które w dzisiejszych czasach pozostają z różnych powodów 
niezaspokojone. Dla nas są drobnym gestem dobroci, ale wykonując te czyny 
wobec drugiego człowieka, tak naprawdę pomagamy Jezusowi, który w tych 
osobach jest obecny.  
 
Ponieważ jak powiedzieliśmy na początku człowiek jest złożony z ciała i 
duszy, to nie wystarczy zaspokoić tylko potrzeb związanych z ciałem. 
Wiedział o tym Jezus, kiedy uzdrawiał np. sparaliżowanego człowieka: 
 
On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I 
oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł 
do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy». Na to 
pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. A Jezus, znając 
ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż 
bowiem jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy też 
powiedzieć: "Wstań i chodź!" Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma 
na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Wstań, weź 
swoje łoże i idź do domu!» On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk 
na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.  
 
Jezus pokazuje bardzo mocno, że człowieka ma w sobie dwie rzeczywistości: 
ciało i duszę. Ciało ma swoje potrzeby, które należy zaspokoić, ale dusza 
również. Pokazuje nawet, że w pierwszej kolejności powinno się zaspokajać 
potrzeby duszy, a dopiero potem ciała. Mamy więc także uczynki miłosierdzia 
względem duszy: 
 
1. Grzeszących upominać 
2. Nieumiejętnych pouczać 
3. Wątpiącym dobrze radzić 
4. Strapionych pocieszać 
5. Krzywdy cierpliwie znosić 
6. Urazy chętnie darować 
7. Modlić się za żywych i umarłych 
 
Ich wypełnianie jest także zadaniem i obowiązkiem chrześcijanina. 
 



 

 

Zastanówcie się na koniec w jaki sposób możecie wypełniać poszczególne 
uczynki miłosierdzia, czy w waszym otoczeniu nie ma kogoś, kto potrzebuje 
pomocy… 
 
8. Modlitwa na zakończenie 

 
Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas spotkania, prosimy Cię, pomóż nam w 
życiu, tam, gdzie nas posyłasz wypełniać te wszystkie uczynki miłosierdzia. 
Naucz nas dostrzegać potrzeby bliźnich i daj nam serce otwarte i chętne do 
pomocy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 


