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Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali
faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi
jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za
zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do
domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę,
która mi zginęła».
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który
się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują
nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala
światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza
przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą
zgubiłam».
Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika,
który się nawraca”. /Lk 15,1-10
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Drodzy Rodzice!

Dziś jest jedna z piękniejszych Ewangelii. Sami faryzeusze i uczeni w Piśmie mówią: «Ten
przyjmuje grzeszników i jada z nimi» To jest Dobra Nowina o Jezusie i to jest Dobra Nowina
dla każdego z nas - bez wyjątku. Każdy z nas jest grzesznikiem i każdego z nas przyjmuje
Jezus. Mało tego, nie tylko przyjmuje, ale i jada z nami. Szuka, jak zaginioną owcę, czy
drachmę. Z radości, sprasza przyjaciół i chce z nimi dzielić szczęście z odnalezienia MNIE.
Czy masz w swoim życiu doświadczenie, że Bóg się tobą ucieszył? Że ucieszył się twoim
powrotem np. w czasie spowiedzi?

Zapytajcie dzieci:
Co robi pasterz, gdy zgubi jedną owieczkę?
Dlaczego pasterz zaprasza sąsiadów?
Co robi kobieta, która zgubi jeden pieniążek?
Dlaczego i ona zaprasza przyjaciółki i sąsiadki?
Co czujesz, gdy zgubisz coś dla ciebie wartościowego? Czy szukasz tego? Czy jesteś
zaangażowany w szukanie?
Czy, gdy zapomnisz o Panu Jezusie, to czym prędzej wracasz do Niego? (z dziećmi
przystępującymi już do Pierwszej Komunii Świętej można porozmawiać o sakramencie
Pokuty i Pojednania)

Jezus nigdy nie przestaje nas szukać, gdy zbłądzimy. Nigdy! Pamiętajmy o tym i wspólnie
podziękujmy Mu za Jego wielką miłość.
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