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Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się
modlić i nie ustawać: "W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył

się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą:
„Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł
do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie
zadręczała mnie”. I Pan dodał: "Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg,
czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy
będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy
jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?". /Łk 18, 1-8
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Drodzy Rodzice!

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do nieustannej i wytrwałej modlitwy. Pokazuje
nam On jak ważna jest modlitwa w życiu każdego człowieka. Nie chodzi Mu o skuteczność,
lecz by była ona trwała i nigdy nie ustawała. Taka modlitwa przemienia serce człowieka, całe
jego życie. Postawa nieustannej modlitwy to serce stale skierowane ku Bogu. Nie wiemy
jakie efekty przyniesie...ale sprawi, że Bóg będzie obecny w każdym działaniu, w całym życiu
człowieka.
Dzieci mają to do siebie, że gdy bardzo im na czymś zależy to „wiercą dziurę w brzuchu”
rodziców, by to osiągnąć...i robią to przy każdej nadarzającej się okazji...I właśnie Bóg
pragnie, byśmy i my w każdej sytuacji byli blisko Niego...byśmy w całości otwierali się Niego.
Czy tak nie wygląda postawa wiary?

Do dzieci
1. Co to właściwie jest modlitwa?
2. Czy kiedyś zależało mi na czymś bardzo mocno?
3. Co byłem w stanie zrobić, by to otrzymać?
4. Czy podobnie wygląda moja modlitwa?
5. Czy mam czas modlitwę?
6. Ile potrafię z siebie ofiarować Panu Bogu?
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