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Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy.
Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. On rzekł do nich:

„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a
nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze,
zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On wam odpowie: »Nie
wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i
na ulicach naszych nauczałeś«.Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd
jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam
będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich
proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu
i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni,
którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”. /Łk 13,22-30
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Drodzy Rodzice!
Zanim usiądziecie do rozmowy z waszymi dziećmi, usiądźcie najpierw i

porozmawiajcie z Jezusem, sam na sam, każdy osobo, choćby chwilę. Słuchajcie, co Jezus
ma wam do powiedzenia. Zapytajcie też Go, jaką prawdę zawartą w tej Ewangelii macie
przekazać swoim dzieciom.

Gdy usiądziecie z dziećmi, przeczytajcie wspólnie tę Ewangelię. Zapytajcie, co zapamiętały.

Na koniec rozważań zaproście wasze dzieci do tego, aby wspólnie w chwili milczenia
posłuchać, co Pan Jezus ma Wam do powiedzenia. Poproście Go, by do Was mówił i
otwórzcie swoje uszy. Zapytajcie dzieci co "usłyszały", jakie przyszły Im myśli w tym czasie.
Porozmawiajcie o tym, a następnie pójdźcie do swoich obowiązków.
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