
Ogólnie rozumiany temat jałmużny domaga się solidnej katechezy i mam w sercu 

pragnienie by taką dla Was przygotować, ale solidna katecheza wymaga solidnego riserczu, 

a ten dużych nakładów czasu. Dlatego w dołączonych plikach znajdziecie kilka 

najważniejszych myśli, a na katechezę nadejdzie czas1. 

 

ZACHĘTA DO JAŁMUŻNY 
1. Pomoc ubogim należy im się ze sprawiedliwości 

Tego się w ogóle na co dzień nie słyszy, ale w dziedzinie pomocy ubogim Kościół ma 

bardzo radykalne stanowisko: to nie jest tak, że jeśli zdecyduję się pomóc ubogiemu w 

potrzebie, to wtedy "brawo ja" i uczyniłem wielki uczynek miłosierdzia. Część pieniędzy, 

które zarabiam swoją pracą, czy w inny sposób otrzymuję, mam przekazać ubogim, bo tak 

jest sprawiedliwie. Po prostu, z definicji.   

 

Katechizm Kościoła Katolickiego, 2446: 

Święty Jan Chryzostom przypomina stanowczo: "Niedopuszczanie ubogich do udziału 

w swych własnych dobrach oznacza kradzież i odbieranie życia. Nie nasze są dobra, 

które posiadamy - należą one do ubogich". 

"Najpierw trzeba zadośćuczynić wymaganiom sprawiedliwości, by nie ofiarowywać 

jako darów miłości tego, co się należy z tytułu sprawiedliwości". (Sobór Watykański II) 

"Gdy dajemy ubogim rzeczy konieczne, nie czynimy im ofiar osobistych, ale oddajemy 

im to, co należy do nich; spłacamy raczej dług sprawiedliwości, niż wypełniamy dzieła 

miłosierdzia." (Św. Grzegorz Wielki) 

 

Nasze pieniądze nie są nam dane na własność, ale w zarządzanie i fakt, że mamy się nimi 

dzielić, wynika z czystej sprawiedliwości. Podobnie nasz czas, talenty itd. 

2. Wspólnota ma wydawać owoce 

W książce "Sposób na cholernie szczęśliwe życie" jest taki fragment: 

Błażej Strzelczyk / Piotr Żyłka: W Krakowie na Stolarskiej czy w Głosie na Pustyni są 

różne grupy. Jedni chodzą do starszych osób nimi się zajmować, inni opiekują się 

osobami w hospicjum i tak dalej. A zatem konkret. 

Siostra Małgorzata Chmielewska: Bardzo dobrze. Jeśli nie ma konkretu, to nie ma 

także prawdziwej wiary. [...] Wiem, że moja siostra, któa modli się językami przez 

chwilę, potem przez cały rok żyje w Puszczy Amazońskiej wśród Indian Keczua, 

pomaga im, zapiernicza. I żyje tak już dwadzieścia parę lat. W takiej sytuacji wiem, że 

wszystko jest OK. 

                                                           
1 Z przyjemnością będę od was przyjmował sugestie przedmiotowej literatury   



 

Celebrujemy razem Eucharystię, wspólnie się modlimy i formujemy w konkretnym celu - 

aby potem wyjść na zewnątrz i rozdawać światu Boga, którego spotkaliśmy. Jeśli tego nie 

robimy, nie wydajemy owoców, to we wspólnocie "nie ma także prawdziwej wiary". W KKK 

(art. 2447) pojawia się rozróżnienie na uczynki miłosierdzia wobec duszy i wobec ciała. 

Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić - to 

uczynki miłosierdzia co do duszy. Te realizujemy między innymi przez prowadzone 

rekolekcje czy nasze posługi na niedzielnej Eucharystii. Z kolei uczynki miłosierdzia co do 

ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnych przyjąć w gościnę, 

nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać. Spośród tych czynów 

jałmużna dana ubogim jest jednym ze szczególnych świadectw miłości braterskiej; jest ona 

także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu. Stąd właśnie bierze się 

diakonia charytatywna na poważnie i stąd pomoc materialna dla rodzin z regionu 

ogarniętego wojną. Nie angażujemy się w to, bo wypadałoby, tylko dlatego, że z nauczania 

Kościoła wynika wprost, że należy. 

 

Są to słowa mocne i radykalne. Sytuacja (w tym kontekście zwłaszcza sytuacja materialna) 

każdego z nas jest kwestią delikatną i indywidualną, bardzo bym nie chciał, żeby ktoś 

poczuł, że na niego wkładam ciężar nie do uniesienia. Dlatego myślę, że powinniśmy to 

traktować jako wezwanie i zadanie dla wspólnoty jako całości, zaś do każdego z osobna 

kieruję zachętę, na którą składają się dwie rzeczy. 

3. Wdowi grosz 

Mk 12, 41-44: 

Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze 

do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 

dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: 

«Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy 

kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego 

niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie». 

 

Jeśli masz poczucie, że nie masz z czego dać, to zachęcam Cię żebyś nie krępował(a) się i 

zadeklarował(a) nawet symboliczną kwotę typu 1zł, najważniejszy jest gest i zaangażowanie, 

a nie wysokość kwoty. 

4. Razem możemy naprawdę dużo 

Chciałbym wam to zobrazować: przyjmijmy, że jest nas około 60 osób (w niedawnych 

wyborach do głosowania było uprawnionych 64 osoby, więc to niegłupie założenie). Gdyby 

każdy z nas wrzucił miesięcznie 10zł to już się z tego robi 600zł, czyli konkretna kwota. 10zł 

to jest, umówmy się, na przykład: 



 jedna kawa w Starbuniu 

 pół biletu do kina 

 1-1,5 piwa na mieście 

 2 paczki chipsów 

 3 tabliczki czekolady 

 paczka fajek 

 czy na co tam jeszcze "marnujecie" swoje pieniądze :) 

Dla większości z nas jest to coś, z czego można bez większego bólu zrezygnować. 

Podkreślam - dla większości. Mogą być wśród nas osoby, dla których nawet taka kwota to 

jest mieć co włożyć do garnka na koniec miesiąca, albo nie mieć. 

 

Dlatego nie czuj presji. Przemódl i przemyśl czy i ile możesz ofiarować. Daj znać w ankiecie 

(link znajdziesz na wspólnotowym facebooku). 


