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„Będziesz 
miłował Pana 

Boga swego 
całym swoim 
sercem, całą 

swoją duszą i 
całym swoim 

umysłem". 

(Mt 22,37) 

„Jakie jest największe 
przykazanie?”.  
 
Jezus odpowiada  
w oryginalny sposób, łącząc 
miłość Boga i bliźniego. 
Jego uczniowie nigdy  
nie powinni oddzielać tych 
dwóch miłości, ponieważ 
korzeni drzewa nie można 
oddzielić od korony:  
im bardziej kochają Boga, 
tym większa jest ich miłość 
do braci i sióstr;  
a im bardziej kochają swoich 
braci i siostry, tym głębsza 
jest ich miłość do Boga. 

Jezus wie, kim 
naprawdę jest Bóg, 

którego 
powinniśmy kochać 

i jak należy Go 
kochać: 

On jest Jego Ojcem i 
naszym Ojcem, Jego 

Bogiem i naszym Bogiem. 

On jest Bogiem, który kocha każdego 
osobiście; kocha mnie, kocha ciebie:  

to mój Bóg, twój Bóg.  

Jak żyć według tego  
przykazania Jezusa? 

Poprzez synowską więź i przyjaźń  
z Bogiem, ale przede wszystkim  
robiąc to, czego On pragnie. 

A to oznacza czynić 
dobrze i do końca to, 
o co On nas prosi,  
w chwili obecnej. 

KOCHAĆ  

TO ZNACZY 

ODPOWIADAĆ  

NA MIŁOŚĆ BOGA 

DO NAS. 

DOŚWIADCZENIA ZE ŚWIATA 

Zanim rozpoczął się rok szkolny 
zachorowałem, a po kilku dniach lekarz 
skierował mnie do szpitala, gdzie mnie 
przyjęli. 
Miałem bardzo wysoką gorączkę, około 
40°C i bardzo źle się czułem. 
Zastanawiałem się, dlaczego dzień 
przed powrotem do szkoły 
zachorowałem i przez to nie mogłem 
znowu spotykać się z przyjaciółmi.  
 

Zobaczyłem jednak, że takie  myślenie 
do niczego nie prowadzi i nie układa mi 
się nawet z mamą, z którą zawsze 
miałem doskonałą relację. 
Widziałem, że nie jest dobrze i było mi 
z tego powodu bardzo przykro.  

W pewnym momencie, choć nie było 
mi łatwo, zaakceptowałem tę 
sytuację. Zrozumiałem, że muszę żyć 
chwilą, którą daje mi Jezus. 
Zacząłem więc kochać chorych z mojej 
sali, pielęgniarki i lekarzy. 

 
Po kilku dniach poczułem się lepiej, a 
przede wszystkim czułem wewnętrzny 
pokój. Przyjmowałem  spokojnie 
trudności, jakie mnie spotykały, np. 
zastrzyki, i mówiłem do Jezusa: 
ofiaruję je Tobie.  
 
To pozwoliło mi z nowym zapałem 
zmierzyć się z rzeczywistością szkoły. 

„Będziesz miłował Pana, Boga swego” 

F. (Włochy) 


