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Temat: Kto potrzebuje mojego serca i dłoni?  

 Obok ciebie są ludzie czekający na pomoc: chorzy, starsi, bezdomni, bezrobotni, uzależnieni od 
nałogów. Zastanów się, jak możesz im pomóc... 

Miłosierny Samarytanin (Łk 10, 30-37) 

30 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. 31 Przypadkiem przechodził tą 
drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 32 Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 33 
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 34 
podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i 
pielęgnował go. 35 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". 36 Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, 
który wpadł w ręce zbójców?» 37 On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń 
podobnie!»  

Odpowiedz na pytania: 

Dziś Chrystus mówi do ciebie: "Idź i ty czyń podobnie". Każda chwila twego życia to przeogromny skarb, 
darowany ci przez Boga: żyj najpiękniej jak umiesz, czyń najlepiej, jak potrafisz. Bądź pomysłowy w czynieniu 
dobra! 

Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów, 

gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia, 

jedna prawda niech mi świeci jak gwiazda,  
że chrześcijanin to właśnie ja. 

 

Ref.: Więc żyjmy jak można najpiękniej, 

czy jasne, czy szare są dni, 

bo życie to skarb w naszych rękach 

i przez nas ma świat lepszym być.  
 

2. Wielka troska o budowę Królestwa, 

niech już na ziemi w każdym z nas na zawsze trwa, 

i przeze mnie także Kościół ma rosnąć, 

bo chrześcijanin to właśnie ja. 

 

3. Może jeśli będę dobrym człowiekiem, 

który chce lepszym być każdego dnia, 

Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy, 

bo: chrześcijanin to właśnie ja. 

2.  Kto czeka na pomoc twoich dłoni? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Co możesz zrobić dla innych? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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