
Dzień dobry 

 

Temat: Dostrzec człowieka 

 

Dzisiaj na początek przeczytajcie fragmenty z Biblii, które pokazują w jaki 

sposób Jezus troszczy się o człowieka. Zobacz jak Jezus zachowuje się wobec 

człowieka chorego?  Jak reaguje na cierpienie i śmierć?  Jak  reaguje na głód 

człowieka?  Jaki styl postępowania wobec braci wskazuje Jezus? 

 

 

Uzdrowienie Bartymeusza 

„Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, 

niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.  Ten słysząc, że to jest 

Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»  Wielu 

nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się 

nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!» I przywołali niewidomego, mówiąc 

mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię».  On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł 

do Jezusa.  A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu 

niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».  Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». 

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.” (Mk 10, 46-52) 

 

Wskrzeszenie młodzieńca 

„Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i 

tłum wielki.  Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego 

syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.  Na jej widok Pan użalił 

się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz!»  Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je 

nieśli, stanęli - i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię wstań!»  Zmarły usiadł i zaczął mówić; i 

oddał go jego matce.  A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok 



powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój».  I rozeszła się ta wieść o Nim po całej 

Judei i po całej okolicznej krainie.” (Łk 7, 11-17) 

 

Rozmnożenie chleba 

 „Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: 

«Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo 

jesteśmy tu na pustkowiu».  Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!» Oni odpowiedzieli: 

«Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla 

wszystkich tych ludzi».  Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych 

uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu!»  Uczynili tak i 

rozmieścili wszystkich.  A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i 

odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali 

ludowi.  Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im 

zostały.” (Łk 9, 12-17) 

 

Miłosierny samarytanin 

„Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł 

w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół 

umarłego, odeszli.  Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i 

minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.  Pewien zaś 

Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył 

się głęboko:  podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem 

wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.  Następnego zaś dnia wyjął 

dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja 

oddam tobie, gdy będę wracał".  Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, 

bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»  On odpowiedział: «Ten, który mu okazał 

miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»” (Łk 10, 30-37) 

 

 

 



Teraz zastanówcie się nad czasami współczesnymi.  

Kto twoim zdaniem potrzebuje pomocy drugiego człowieka? Które zdanie 

bardziej pasuje do współczesnego człowieka: „człowiek człowiekowi wilkiem” 

czy „człowiek człowiekowi bratem”? Czy pomagając innym, stajemy się lepsi? 

 

Jako notatka do zeszytu zapiszcie 

Jak pomagać? 

- bezinteresownie 

- w miarę możliwości anonimowo 

- w sprawach duchowych i materialnych 

- hojnie i wielkodusznie 

- Radośnie i ochoczo 

- pokornie, afirmując godność osoby ludzkiej 

- będąc zdolnym do heroizmu i poświęcenia 

 

Chciałbym żeby każdy przysłał mi zdjęcia zeszytów w jaki sposób pracował 

do tej pory. Do każdego tematu była albo notatka albo pytania, na które 

należało odpowiedzieć. Wszystko to sprawdzę i ocenię.  

 

odpowiedzi przesyłamy na maila: Ekonomik.religia@gmail.com  

 

Tomasz Mokrzycki 

 

 


