
Wielka Środa

– Kasiu, po co nam tyle tego jedzenia? Prze-
cież nie zjemy tego wszystkiego w święta – za-
pytał zaniepokojony tata, pakując do bagaż-
nika kolejne torby z zakupami. – A potem się 
zmarnuje i będzie trzeba wyrzucać. No chyba 
że przekażemy te niezjedzone rzeczy  bezdom-
nym lub ubogim…

– Nie  martw się, to nie dla nas. Umówiłam 
się z paniami z naszego parafialnego koła Cari-
tas, że przywiozę trochę produktów do paczek 
dla najbiedniejszych rodzin w naszej parafii.  
A ta cała torba ciastek i świątecznych słodyczy 
zostanie zawieziona bezdomnym.

– Mamo! Jak możesz oddawać innym lu-
dziom tyle smakołyków? Przecież my mogliby-
śmy to zjeść. Zgadzam się z tatą, że jeśli mamy 
coś dawać ubogim, to to, czego sami nie zje-
my. Możemy im dać na przykład chrzan. Jest 
ohydny.

– A ja się zgadzam z mamą – odparł tata. –  
W pomocy ubogim nie chodzi o to, żeby prze-
kazywać im to, co nam nie smakuje lub jest 
nam niepotrzebne. Powinniśmy się dzielić tym, 
co mamy najlepszego. 

– Dokładnie tak! – przyznała mama. – To jest 
nasza kolejna supermoc. Jałmużna.

– Jałmuż… co? To ta taka niedobra niby-su-
perzdrowa sałata? Ją to możecie sobie odda-
wać komu chcecie. Ale słodycze? Czekoladowe 
jajka? Co to to nie!

– Chodzi ci chyba o jarmuż… – Tata się za-
śmiał. – Jałmużna to dar z serca dla drugiego 
człowieka. Razem z postem i modlitwą stano-
wią nasze najważniejsze chrześcijańskie super-
moce. Ale jałmużna to nie pozbywanie się nie-
potrzebnych rzeczy, lecz umiejętność dzielenia 
się wszystkim, co mamy. Można przekazać 

ubogim żywność, przelać pieniądze na leczenie 
kogoś chorego czy wesprzeć misjonarzy. Jałmuż-
na to także nasz wysiłek, który na przykład wło-
żymy w zapakowanie paczek czy rozwiezienie ich 
potrzebującym. 

– A jak ja mogę dać taką jałmużnę? Przecież nie 
mam pieniążków – wtrąciła się Ola.

– Dzieci mogą ofiarować swój czas i na przykład 
pomóc rodzicom, dziadkom lub starszym  człon-
kom rodziny albo sąsiadom.  W tym roku nie po-
jedziemy do babci na święta, ale możesz do niej 
zadzwonić – wyjaśniła mama. 

– Możecie też na przykład wyprowadzić na spa-
cer psa chorej sąsiadki lub odmówić sobie jakiejś 
przyjemności i zaoszczędzone pieniążki wrzucić 
do specjalnej skarbonki. Takie małe ofiary po ja-
kimś czasie mogą utworzyć większą sumę, którą 
przekażemy jakiemuś dziecku w Afryce, żeby mo-
gło chodzić przez cały rok do szkoły.  Jałmużna to 
naprawdę wielka moc zmieniania świata na lep-
sze! Żaden superbohater nie ma takiej mocy.



Jałmużna to słowo, o którym zapominamy wraz z zakończeniem Wielkiego Postu. Tymczasem ta 
praktyka nie ogranicza się jedynie do tego wyjątkowego czasu w Kościele. Jałmużna to obok postu 
i modlitwy najlepsza ścieżka prowadząca ku Bogu. Nie zaniedbujmy jej także poza Wielkim Postem 
lub  Adwentem. Może temu służyć specjalna domowa skarbonka na jałmużnę. Warto do niej regu-
larnie składać ofiary i przeznaczać je na pomoc najuboższym – tym z bliska i tym z daleka. 

✏ ✂  Zadanie dla superbohatera 

Potrzebne nam będą:
 
» pudełko po chusteczkach higienicznych
» ozdobny papier do pakowania
» klej i nożyczki
» kartka papieru
» flamastry
» opcjonalnie: wstążki, kokardki, naklejki piankowe lub 

filcowe oraz inne ozdoby

przytnij odpowiedni kawa-
łek ozdobnego papieru

posmaruj klejem pudełko starannie obklej je z każdej 
strony

poproś rodziców o zrobie-
nie otworu na górze

na kolorywym papierz od-
rysuj od miseczki kółko 
i je wytnij

podpisz skarbonkę i ude-
koruj ją

zacznij odkładać pieniądze 
na jałmużnę!



Wpisz w pole dzisiejszej mocy zdanie uzupełnione o hasło krzyżówki: 

Jedną z największych mocy chrześcijanina jest ................... drugiemu człowiekowi.

📗  Księga WielkiejMocy
moc jałmużny

� Strefa Rodzinnej Mocy

W dzisiejszej Ewangelii (Mt 26, 14-16) czytamy o tym, że Judaszowi zapłacono za to, żeby wydał 
Pana Jezusa. Warto zapoznać dzieci z historią Judasza i uzmysłowić im, że pieniądze w naszym życiu 
mogą pełnić zarówno bardzo dobrą, jak i złą funkcję. Praktykowanie jałmużny chroni nas przed jed-
nym z grzechów głównych, jakim jest chciwość, a to właśnie ten grzech kierował Judaszem i dopro-
wadził go aż do zdrady Chrystusa.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Ktoś, komu chce się pić.
2. Ktoś, komu chce się jeść.
3. Ktoś, kto nie ma domu.
4. Ktoś, kto ma mało pieniędzy.
5. Ktoś, kto musi opuścić swój kraj.



�   Moc dojrzałej wiary

»» Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym (Prz 22,9).

»» Pod koniec trzech lat odłożysz wszystkie dziesięciny z plonu trzeciego roku i zostawisz  
w twych bramach. Wtedy przyjdzie lewita, bo nie ma działu ani dziedzictwa z tobą, obcy, sierota  
i wdowa, którzy są w twoich  murach... (Pwt 14,28-29). 

»» Kto bliźnim gardzi — ten grzeszy, szczęśliwy — kto z biednym współczuje (Prz 14,21).

»» Miłosierdzie gładzi grzechy i zyskuje zbawienie (Syr 35,2).

Pismo Święte

Moc słowa

Św. Brat Albert w pełni skorzystał z ewangelicz-
nego wezwania do jałmużny i całe swoje życie ofia-
rował ludziom ubogim i opuszczonym, a założone 
przez niego dzieła do dziś służą bezdomnym i po-
trzebującym pomocy. 

Teksty siostry Agnieszki Kotei, albertynki, powsta-
łe z myślą o nauczaniu wielkopostnymp omagają 
dobrze przeżyć czas przygotowania na Zmartwych-
wstanie. Inspirowane życiem, myślami i twórczością 
Adama Chmielowskiego – brata Alberta, pokazują 
drogę do Pana, trudną, ale i pełną zachwytów. Są 
medytacją nad dojrzewaniem do powołania, życiem 
w łasce, „grobami codzienności” i nadzieją dotarcia 
do ziemi obiecanej.

Obietnica. Rekolekcje wielkopostne z Adamem – 
Albertem to wyjątkowo poetyckie, a zarazem skon-
densowane teksty, w których każde słowo jest na 
swoim miejscu. Warto je czytać powoli, przeżywać 
w skupieniu, wracać do nich w razie potrzeby, by na 
nowo odkrywać Bożą obietnicę.


