
JAŁMUŻNA  

w Katechizmie Kościoła Katolickiego / KKK / 

 

KKK 575 Jezus i Izrael 

Wiele czynów i słów Jezusa było więc "znakiem sprzeciwu" (Łk 2,34) 

bardziej dla autorytetów religijnych w Jerozolimie, tych, których 

Ewangelia św. Jana nazywa Żydami (J1,19; 2,18; 5,10; 7,13; 9,22; 18,12; 

19,38; 20,19), niż dla wspólnoty ludu Bożego (J7,48-49). 

Oczywiście stosunki Jezusa z faryzeuszami nie ograniczały się tylko do 

sporów. To właśnie faryzeusze uprzedzają Go o grożącym Mu 

niebezpieczeństwie (Łk13,31). 

Jezus pochwala niektórych z nich, jak na przykład uczonego w Piśmie, 

wymienionego w Ewangelii Marka (12,34); wiele razy jada u 

faryzeuszów (Łk7,36; 14,1). 

Potwierdza naukę głoszoną przez tę elitę religijną ludu Bożego na 

temat zmartwychwstania umarłych (Mt22,23-24; Łk20,39), pewnych 

form pobożności (jałmużna, post i modlitwa - Mt6,2-18), zwyczaju 

zwracania się do Boga jako do Ojca, centralnego charakteru 

przykazania miłości Boga i bliźniego (Mk12,28-34). 

 

KKK 1434 Różne formy pokuty chrześcijanina 

Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo 

zróżnicowanych formach. 



Pismo św. i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na trzy formy: 

post, modlitwę i jałmużnę (Tb12,8; Mt6,1-18). 

Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i 

do innych ludzi. 

Obok radykalnego oczyszczenia, jakiego dokonuje chrzest lub 

męczeństwo, wymienia się jako środek otrzymania przebaczenia 

grzechów: wysiłki podejmowane w celu pojednania się z bliźnim, łzy 

pokuty, troskę o zbawienie bliźniego, wstawiennictwo świętych i 

praktykowanie miłości, która "zakrywa wiele grzechów" (1P4,8). 

 

KKK 1438 (jw.) 

Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu, 

każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana) są w Kościele specjalnym 

czasem praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie odpowiednie dla 

ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze 

pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna braterskiego 

dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne). 

 

KKK 1753 Intencja - Moralność czynów ludzkich 

Dobra intencja (np. pomoc bliźniemu) nie czyni ani dobrym, ani 

słusznym zachowania, które samo w sobie jest nieuporządkowane (jak 

kłamstwo czy oszczerstwo). Cel nie uświęca środków. Nie można więc 

usprawiedliwić skazania niewinnego jako uprawnionego środka dla 

ratowania narodu. Przeciwnie, dodatkowa zła intencja (jak próżna 

chwała) czyni złym czyn, który sam z siebie może być dobry (np. 

jałmużna - Mt 6,2-4). 



 

KKK 1969 Nowe prawo (ewangeliczne) 

Nowe prawo obejmuje akty religijne: jałmużnę, modlitwę i post; 

kieruje je do Ojca, "który widzi w ukryciu", w przeciwieństwie do 

pragnienia, "żeby się ludziom pokazać" (Mt6,1-6; 16-18). Jego 

modlitwą jest Ojcze nasz (Mt6,9-13). 

 

KKK 2101 Przyrzeczenia i śluby 

 W wielu sytuacjach chrześcijanin jest wzywany do składania 

przyrzeczeń Bogu. Zawierają je chrzest, bierzmowanie, małżeństwo i 

święcenia. Chrześcijanin kierując się pobożnością, może przyrzec Bogu 

określony czyn, modlitwę, jałmużnę, pielgrzymkę itd. Wierność 

przyrzeczeniom złożonym Bogu jest przejawem szacunku należnego 

Boskiemu Majestatowi i miłości wobec wiernego Boga. 

 

KKK 2447 Uczynki miłosierdzia 

 Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które 

przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i 

duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i 

krzywdy cierpliwie znosić - to uczynki miłosierdzia co do duszy. Uczynki 

miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych 

nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych 

i więźniów nawiedzić, umarłych grzebać (Mt25,31-46). 



Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim (Tb4,5-11: Syr17,22) jest 

jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także 

praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu (Mt6,2-4): 

- Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto 

ma żywność, niech tak samo czyni (Łk3,11). 

- Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz 

wszystko będzie dla was czyste (Łk11,41). 

- Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im 

codziennego chleba, a ktoś z was powie im:  

Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, 

czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? (Jk2,15-

16; 1J3,17). 


