
TEMAT 31: OKAZUJĘ MIŁOŚĆ WSZYSTKIM LUDZIOM 

Gdy Jezus był dzieckiem, chętnie słuchał swoich rodziców i pomagał im, okazując w ten sposób swoją 
miłość do nich. Kiedy dorósł, chciał też pokazać innym ludziom, jak bardzo ich kocha. Dlatego 
spotykał się z nimi, uzdrawiał ich i czynił cuda. 
Posłuchajcie, w jaki sposób pewnego razu okazał miłość ludziom, którzy go słuchali. 
 

„Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie 
mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu 
uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić tak wielki tłum?» Jezus 
zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem i parę rybek». A gdy polecił tłumowi 
usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał 
uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 
siedem pełnych koszów”. 

(Mt 15,32-37) 

 
 
 
 
 
 
 
 
– Dlaczego Jezusowi żal było tłumów? 
– Co Jezus uczynił dla głodnych ludzi? 
Jezus nigdy nie odmawiał pomocy tym, którzy Go potrzebowali. Nakarmił głodnych ludzi, ponieważ 
bardzo ich kochał. Chce również, abyśmy i my naśladowali Go w dobroci i chętnie pomagali innym, 
dzieląc się tym, co mamy. 
Posłuchajcie, jak dzieci z przedszkola Julki i Kacpra starają się naśladować Jezusa. 
 

Wyjątkowy dzień w przedszkolu 
 
Dzisiaj w przedszkolu był wyjątkowy dzień. Pani katechetka opowiadała dzieciom o tym, jaki dobry 
był Jezus i jak pomagał ludziom: uzdrawiał, karmił głodnych, pocieszał smutnych. Wszystkie dzieci od 
razu chciały Go naśladować. 
Tego dnia nikt na nikogo nie krzyczał ani się nie obrażał. Chłopcy grzecznie bawili się samochodami, a 
dziewczynki chętnie pożyczały sobie lalki. Kiedy przyszedł czas malowania w książkach, dzieci zgodnie 
dzieliły się kredkami, pożyczając sobie gumki i temperówki. Podczas drugiego śniadania nikt się nie 
przepychał, a Kacper nawet podzielił się z Wojtkiem jabłkiem. 
Pani wychowawczyni kręciła ze zdumieniem głową i szeroko się uśmiechała, mówiąc, że ma grupę 
najgrzeczniejszych przedszkolaków. Dzieci też się śmiały, a Julka powiedziała: 
– Jak to przyjemnie być dobrym dla innych. Dzisiaj jest najmilszy dzień w przedszkolu. 
 
– Jak zachowywały się dzieci po wysłuchaniu opowieści o Jezusie? 
– Jak my możemy okazać naszą miłość innym? 
 
Zagadka 
GDY TATA O COŚ PROSI, 
GDY BABCIA CIĘŻKIE SIATKI NOSI, 
GDY MAMA MYJE PODŁOGĘ, 
JA CHĘTNIE IM… 
(POMOGĘ) 


