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Przystawka 

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; 

żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, 

jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13,34-35). 

Co zwróciło moją uwagę w usłyszanym impulsie? Co było dla mnie „nowe” lub co na nowo 

sobie uświadomiłem/-łam?  

1 danie 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam 

sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem 

oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja 

was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał 

(...). To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali (J 15,14-17). 

 

„Umywanie nóg” – drobne usługi wzajemne, wsparcie w pracach domowych, ….. – które z 

„darów miłości” jakie otrzymuję od męża/żony są dla mnie szczególnie ważne, potrzebne? 

Podziękujcie sobie nawzajem za nie.  

 

2 danie 

Ślubuję Ci miłość….  

Na jakie postawy powinniśmy/możemy w naszych relacjach bardziej zwrócić uwagę, by 

wzrastać w miłości wzajemnej?  

 

Deser 

Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem (J 13,15). 

Na co powinniśmy zwrócić uwagę w wychowaniu dzieci, by dać przykład, uczyć je i 

przygotować do przyjęcia w dorosłym życiu postawy  miłości wzajemnej ?  

 

Celem miłości bliźniego jest przezwyciężenie obojętności w świecie.  

Celem miłości nieprzyjaciół jest przezwyciężenie nienawiści istniejącej na świecie.  



Celem zaś miłości wzajemnej, …, jest objawienie światu nowego ewangelicznego sposobu 

życia.  

Biorąc pod uwagę codzienne doświadczenie, łatwo stwierdzić, że stosunkowo często możemy 

spotkać ludzi, którzy kochają swoich bliźnich. Rzadziej mamy do czynienia z tymi, którzy 

potrafią w sposób ewangeliczny kochać nieprzyjaciół. A bardzo rzadko mamy do czynienia z 

ludźmi, którzy przeżywają miłość wzajemną. Jest to jakiś wielki paradoks, ponieważ serce 

człowieka pragnie przede wszystkim tej wzajemnej miłości. 

 

 

Rachunek 

„Odkurzymy” w naszych wzajemnych codziennych relacjach słowa: „proszę”, „dziękuję”, 

„przepraszam”. 

 


