
Dzień dobry! 

 

Temat: Jak budować cywilizację miłości? 

 

Po tematach związanych z rokiem liturgicznym wracamy do lekcji, które 

zaczęliśmy omawiać jeszcze w szkole. Zapoznaj się z tematem a następnie 

przeczytaj podane polecenia. 

 

Czym jest „cywilizacja miłości”? 

„Cywilizacja miłości” to określenie formy życia wspólnotowego 

charakteryzujące się tym, ze u podstaw stosunków międzyludzkich jest miłość, a 

tym samym afirmacja osoby ludzkiej. Zwrotu tego użył po raz pierwszy papież 

Paweł VI na zakończenie Roku Świętego, 25 grudnia 1975 roku. Także Jan 

Paweł II często używał określenia cywilizacja miłości podając istotne zasady jej 

budowania. Należą do nich m.in.: 

 pierwszeństwo rozwoju osób przed mnożeniem rzeczy czy 

zwiększaniem posiadania 

 pierwszeństwo etyki nad techniką 

 Nadrzędność osoby w stosunku do rzeczy 

 Troska o to aby „bardziej być” „niż więcej mieć” 

 

Pan Jezus mówi o tym w błogosławieństwach: 

 

1.„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. 

2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 



3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni. 

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi. 

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem 

do nich należy królestwo niebieskie” 

         Mt 5, 1- 10  

Pamiętajmy ze błogosławiony = szczęśliwy 

Znaczenie 8 błogosławieństw: 

1. Możemy postawić sobie pytanie, jak może być szczęśliwą osoba uboga w duchu, 

której jedynym skarbem jest królestwo niebieskie? Ale powodem jest właśnie to, że 

posiadając serce ogołocone i wolne od wielu rzeczy światowych osoba ta jest 

„oczekiwana” w królestwie niebieskim. 

2. Jak mogą być szczęśliwi ludzie, którzy płaczą? Jezus mówi, że jeżeli widzisz ból i 

cierpienie, widzisz grzech i cię to smuci – płaczesz, to jesteś szczęśliwy bo nie 

przejdziesz obojętnie obok krzywdy i zła. Będziesz chciał cos zrobić, naprawić i w 

tym twoje szczęście.  

3. To ludzie skromni, pokorni nie wywyższający się 

4. To ci, którzy  którzy mają silne poczucie sprawiedliwości, i nie tylko wobec innych, 

ale przede wszystkim wobec siebie. Nie idą po najmniejszej linii oporu ale dążą do 

prawdy. 

5. Miłosierdzie to miłość wybaczająca i gotowa do poświeceń – są to zatem ci, którzy 

mają miłosierdzie dla innych, którzy nie osądzają wszystkiego i wszystkich, ale 

próbują postawić się w sytuacji innych. 

6. Czyste serce to serce bez grzechu. Ktoś kto stara się tak żyć jest szczęśliwy w 

Królestwie Bożym 



7. Czy są szczęśliwi ci, którzy zawsze szukają okazji do siania zamętu, wykorzystania 

innych? Nie, nie mogą być szczęśliwi. Natomiast ci, którzy każdego dnia cierpliwie 

starają się o pokój, są twórcami pokoju, pojednania, – tacy ludzie są szczęśliwi 

8. Jeśli cierpisz ze względu na wiarę, jesteś prześladowany bo byłeś sprawiedliwy i 

dobry – Jezus chce ci to wynagrodzić i dlatego możesz czerpać z tego szczęście. 

 

Przeciwieństwo „cywilizacji miłości”  

Cywilizacja miłości jest antytezą tej, której aktualnie jest bardzo dużo w 

świecie i którą Jan Paweł II nazywa następującymi określeniami: „cywilizacja 

nienawiści”, „cywilizacja konsumpcyjna”, „cywilizacja pożądania i użycia”, 

„cywilizacja śmierci”, cywilizacja całkowicie zeświecczona, cywilizacja 

ideologii głoszącej życie ludzi bez Boga, propagująca taki sposób życia 

człowieka i społeczeństwa na ziemi, jak gdyby Bóg nie istniał. 

 

Polecenia: 

1. Napisz w zeszycie czym charakteryzuje się „cywilizacja miłości” 

według tego czego nauczał Jan Paweł II. (4 punkty na początku lekcji). 

2. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś to prześlij odrobioną prace z tematu 

„Zmartwychwstanie Pana Jezusa”. 

Uwaga. Osoby, które wysłały już odpowiedź na pytania z tematu 

„Zmartwychwstanie Pana Jezusa” teraz nic nie przesyłają tylko realizują punkt 

pierwszy w zeszycie. 

 

odpowiedzi przesyłamy maila: Ekonomik.religia@gmail.com  

Tomasz Mokrzycki 


