
Ewangelia na niedzielę 13.10.2019r.
Łk 17,11-19
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Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii
i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu

trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad
nami". Na ich widok rzekł do nich: "Idźcie, pokażcie się kapłanom". A gdy szli, zostali
oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga
donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: "Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec". Do
niego zaś rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła". /Łk 17, 11-19
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Drodzy Rodzice!

Wdzięczność na poziomie 10%. Jakiej wdzięczności oczekiwał Jezus? Jakiej wdzięczności
my zazwyczaj oczekujemy? Na ile wdzięczni są według nas: nasze dzieci, rodzina, znajomi,
koledzy/koleżanki w pracy, bracia/siostry we wspólnocie? Liczymy na więcej? Czy poziom
wdzięczności jaki otrzymujemy zniechęca nas do czynienia dobra lub prowadzi do osądzania
innych? Czy wdzięczność jest jakąś formą gratyfikacji za czynione dobro? Czy Jezus
uwarunkował uzdrowienie “dziesięciu” od ich wdzięczności?
No i na koniec… na jakim poziomie jest nasza własna wdzięczność? Czy wiemy komu
dziękować… Samarytanin nie doszedł tam gdzie został wysłany (do kapłanów) lecz będąc w
drodze zawrócił do Jezusa.

Drogie dzieci!

1) Ilu trędowatych uzdrowił Jezus?
2) Ilu uzdrowionych wróciło by podziękować?
3) To dużo czy mało wdzięcznych?
4) Co to znaczy być wdzięcznym?
5) Komu powinienem dziś podziękować?
6) Jestem jak ten jeden wdzięczny czy jak pozostałych dziewięciu?
7) Czy sam oczekuję wdzięczności od innych?
8) Jak się czuję gdy ktoś mi nie podziękuje?
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