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Czy przykazania 
mają coś wspólnego 
z miłością?

Przewodnik www.youcat.org/pl

MODLITWA

Mk 12, 30-31
Jezus rzekł: „Pierwsze przykazanie jest: «Będziesz miłował Pana, 
swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym 
swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz 
miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego 
przykazania większego od tych”.

BIBLIA
Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment 
Pisma Świętego.

Chwila ciszy.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło? 

STUDIUM 

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie, które
szczególnie zwróciło jej uwagę, nie komentując go.

4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

Co to jest miłość?

Panie nasz i Boże nasz!
Ty stworzyłeś świat, w którym jest miejsce i pokarm 
dla wszystkich. Jednak my ograbiamy się z miłości 
i zwalczamy nawzajem z różnych powodów. Stawiamy 
przed innymi niezliczoną liczbę nakazów i zakazów. 
Odeszliśmy od miłości i zapomnieliśmy, jak się 
dzielić. Przywróć nam pierwotną, rajską miłość!
Amen.

WYZWANIE

Przedysktujcie także swoje własne pytania 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie 
tego, co chcielibyście zapamiętać.

DYSKUSJA 1. Co się zmienia, gdy ktoś nagle czuje, że jest przez kogoś
kochany?

2. Od kogo można się uczyć, czym jest miłość?

3. Jest pewne zdanie św. Augustyna: „Kochaj i rób, co chcesz”.
Jakie jest właściwe rozumienie tego stwierdzenia?
A jakie może być fałszywe?

4. Dlaczego grzechem jest postawa, gdy ktoś nie lubi
samego siebie lub nawet sobą pogardza?

Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je 
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowa-
nymi do okoliczności lub po prostu lepszymi.  Wyślijcie 
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org 
– chętnie je poznamy.

#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

Poświęćcie jakiś czas, aby zastanowić się nad historią swojego 
życia – od czasu wczesnego dzieciństwa aż do dzisiaj. 
Postarajcie się nie pomijać niczego: ani szczęśliwych chwil, 
pełnych miłości, ani trudnych momentów, upadków w zło itd.
Czy w waszym życiu przeważała bezinteresowna miłość rodziców 
i innych ludzi? Czy też istotne było skrupulatne analizowanie 
i przestrzeganie przykazań i praw?
Podzielcie się z innymi spostrzeżeniami, w jaki sposób Bóg 
towarzyszył wam w tych wszystkich chwilach ze swoją 
nieskończoną miłością i miłosierdziem.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Wasze propozycje zadań:  Wasze inspiracje:

Miłość jest darem, dzięki któremu umiłowani wpierw przez Boga 
potrafimy się Mu poświęcić. Dzięki niej jednoczymy się z Nim i ze 
względu na Niego tak bez zastrzeżeń i serdecznie akceptujemy 
innych, jak samych siebie. [1822-1829, 1844]

Jezus stawia miłość ponad wszelkie prawa, nie pozbawiając jej 
jednak mocy obowiązującej. Słusznie powie więc św. Augustyn: 
„Kochaj i rób, co chcesz”. Nie jest to jednak takie proste, jak się 
nam w pierwszej chwili wydaje. Miłość jest największą siłą, 
ożywiającą wszystkie inne dary i napełniającą je Bożym życiem.
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