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29. Największe przykazanie
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 kształtowanie postawy miłości do Boga i ludzi na wzór Jezusa,
 odkrywanie różnego podejścia do pojęcia służby i miłości.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 na  podstawie zdobytej wiedzy podczas lekcji, defi niuje pojęcie służby jako 

postawy miłości wobec bliźniego,
 po lekcji wymienia cechy służby wobec bliźniego,
 własnymi słowami uzasadnia pogląd, że wypełniając przykazanie miłości, wy-

pełniamy cały Dekalog,
 na podstawie Pisma Świętego wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus dał nam najlep-

szy przykład służby i miłości wobec bliźniego. 

Pojęcia, postaci 
służba, przykazanie miłości.

Wartości 
służba postawą miłości, Jezusowy wzór służby, wypełnianie przykazania miłości 
wypełnieniem całego Dekalogu.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) służba,
3) miłość i służba Jezusa,
4) właściwa pomoc,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – śpiew pieśni To przykazanie.

2. Wprowadzenie 
Fotosymbole – katecheta pokazuje uczniom zdjęcia, przedstawiające różne 
sposoby służby (pielęgniarka, lekarz, policjant, strażak, żołnierz, funkcjonariusz 
służby więziennej, członek służby porządkowej w czasie uroczystości, pielgrzy-



115

mek, zwykły człowiek pomagający innym). Zadaniem uczniów jest odgadnięcie, 
co wspólnego mają te wszystkie zdjęcia oraz jakie są cechy służby. 

Puenta
Wszystkie ilustracje przedstawiają różne sposoby pełnienia służby wobec dru-
giego człowieka. Część z tych fotografi i przedstawia zajęcia, które już w samej 
nazwie zawierają słowo „służba”, inne natomiast ukazują służbę zwyczajnych lu-
dzi dla dobra innych. Służba nie jest zarezerwowana dla jakiejś wybranej grupy 
ludzi, lecz jest zadaniem każdego człowieka, gdyż jest postawą miłości wobec 
bliźnich. Aby służba była prawdziwa, powinna być świadoma, mądra i bezintere-
sowna. Takiej postawy służby uczy nas i wymaga od nas Pan Jezus, który w swo-
im słowie mówi nam, abyśmy kochali naszych bliźnich i postępowali tak jak On.

[Alternatywa: klasę można podzielić na grupy, które podejmą próbę narysowa-
nia jak największej liczby różnych symboli, a następnie przeprowadzą dyskusję 
na temat zawodów związanych ze służbą i ukażą, że służba nie jest zarezerwo-
wana dla jakiejś wybranej grupy osób].

3. Rozwinięcie 
Praca z Pismem Świętym – katecheta prosi uczniów o odczytanie fragmentu Słowa 
Bożego, zamieszczonego w podręczniku dla ucznia. Zadaniem uczniów jest wy-
pisanie sposobów wyrażania przez Pana Jezusa swojej miłości do ludzi (np. uzdra-
wianie, nauczanie, odpuszczanie grzechów, obmywanie nóg apostołom, itp.). 
A w jaki sposób my możemy kochać (służyć)?

MIŁOŚĆ

 Pana Jezusa moja

Puenta
Pan Jezus pokazał nam, w  jaki sposób mamy kochać drugiego człowieka. Mi-
łość  to nie są tylko słowa, ale przede wszystkim czyny, poprzez które tę miłość 
okazujemy. Kiedy Pan Jezus obmył nogi apostołom wyraźnie wskazał, że miłość 
to  służba drugiemu człowiekowi, bez względu na  to,  kim jest, gdzie mieszka 
i jaki posiada zawód. Kochając drugiego człowieka i służąc mu bezinteresownie, 
naśladujemy Pana Jezusa tak jak nam to polecił, wtedy też wypełniamy przyka-
zanie miłości, a przez to cały Dekalog i dajemy świadectwo, że jesteśmy ucznia-
mi Chrystusa.
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4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie 2 z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Poprzez bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi okazujemy mu naszą mi-
łość, wypełniamy przykazania Dekalogu i stajemy się wiernymi uczniami Chry-
stusa. 

6. Praca domowa 
Wklej do zeszytu obrazek przedstawiający służbę bliźniemu. 

7. Modlitwa: Panie uczyń mnie.

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; 
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; 
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; 
Światło tam, gdzie panuje mrok; 
Radość tam, gdzie panuje smutek. 
Spraw, abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; 
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; 
Nie tyle szukać miłości, co kochać; 
Albowiem dając, otrzymujemy; 
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie;
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 

  św. Franciszek z Asyżu


