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Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak
Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem

Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i
ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w
ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło".
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci:
Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli
bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni
natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch
braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem
naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli
za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc
Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
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Drodzy Rodzice!

Gdybym po przeczytaniu dzisiejszej ewangelii miał pragnienie naśladowania Jezusa -
to co bym zrobił?
Napisane jest że opuścił Nazaret, czyli dom rodzinny i zaczął chodzić po okolicy i nauczać.
Napisane jest że: „ujrzał dwóch braci”. Zwłaszcza to słowo „ujrzał” zachęca do czujności.
Czujności po to, aby nieść konkretną pomoc, dobre słowo, nieść Jezusa. Tu nie chodzi o to,
aby poświęcać jakieś ogromne siły na wynajdowanie osób, które potrzebują pomocy, ale
żeby po prostu zauważać ich w codzienności!Aby nie przeoczyć, gdy Pan nas posyła i aby ta
pomoc to był konkret - od razu! Po przyjęciu komunii jesteśmy jak monstrancja – Pan
wykorzystuje nasze ciało by dotrzeć do każdego, by „głosić Ewangelię o królestwie i leczyć
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.”

1. Opowiedz dzieciom historię z własnego życia – im prostszą, codzienną tym lepiej – aby
łatwiej było dzieciom to naśladować.
2. Porozmawiaj z dziećmi jak oni mogą mówić o Królestwie Bożym swoim kolegom. (nasze
dzieci są w scholce i oazie – i bardzo często „wykorzystujemy” ich aby zachęcali kolegów i
koleżanki do uczestnictwa w tych zajęciach).
3. Minął miesiąc od Bożego Narodzenia. Często to okres gdy szczególnie zauważamy
potrzebujących, biednych itp. – może podejmiecie jakieś rodzinne uczynki miłosierdzia?
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