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„Kochaj 
bliźniego 

swego  
jak siebie 
samego" 
(Mt 22,39) 

Z całej Ewangelii jasno wynika, że 
bliźni to każdy człowiek, mężczyzna  
czy kobieta, przyjaciel czy wróg,  
któremu należy się respekt,  
szacunek, nasza uwaga. 

Miłość do bliźniego jest 
jednocześnie powszechna  

i osobista.  
Obejmuje całą ludzkość  

i odnosi się 

do TEGO, KTO JEST BLISKO NAS. 

Ale kto może dać nam tak wielkie 
serce, kto może wzbudzić w nas  

taką życzliwość, aby naszymi bliźnimi 
poczuli się nawet ci, którzy są nam 

najbardziej obcy, abyśmy 
przezwyciężyli miłość własną, 

abyśmy zobaczyli siebie w innych? 

JEST TO DAR BOGA, CO WIĘCEJ,  
TO MIŁOŚĆ SAMEGO BOGA,  
KTÓRA „WYPEŁNIA NASZE SERCA 
DZIĘKI DUCHOWI ŚWIĘTEMU, 
KTÓREGO OTRZYMALIŚMY”. 

Dlatego nie jest to zwykła 
miłość, czy zwykła przyjaźń. 
Jest to miłość, która wypełniła 
nasze serce w momencie 
naszego chrztu. Ta miłość jest 
życiem samego Boga,  
Trójcy Przenajświętszej i my 
możemy w niej uczestniczyć. 

PRAWDZIWA  

MIŁOŚĆ  

OZNACZA ZACZĄĆ 

DZIAŁAĆ,  

KOCHAĆ JAKO PIERWSZY, 

NIE OCZEKUJĄC  

NA MIŁOŚĆ.  

DOŚWIADCZENIA  
ZE ŚWIATA 

Kiedy niedawno przyszedłem  
do nowej szkoły, nie było mi łatwo. 
Mam małą wadę fizyczną i cierpię, 
gdy ktoś się ze mnie śmieje.  
Kolega z klasy, wiedząc to, 
narysował moją karykaturę, 
skopiował ją i rozprowadził  
po całej szkole. 
 

Chciałem go pobić, ale pamiętając, 
że Jezus zachęca nas  
do przebaczania, zrozumiałem,  
że przemoc nie daje nic dobrego. 
Ale nie było mi łatwo kochać go 
jako pierwszy. 

Następnego dnia podszedłem do 
niego i spokojnie z nim 
porozmawiałem. Poprosiłem go, 
aby pomógł mi zrobić jedno 
zadanie. Zgodził się, choć 
pozostawał nieufny. Następnie 
zapytał mnie, dlaczego go nie 
pobiłem. 
 
Wytłumaczyłem mu, że staram się 
widzieć Jezusa w każdym bliźnim, 
wiedząc, że wszyscy możemy 
popełniać błędy. Zaskoczony, 
zapytał gdzie się nauczyłem tak żyć. 
Była to okazja, by porozmawiać  
z nim o Młodych dla Jedności. 
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