
Ewangelia na niedzielę 23.02.2020r.
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Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i
ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś

uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć
twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa
tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela
swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i
módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który
jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i
On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych,
którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli
pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie
czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski".
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Drodzy Rodzice!
Dzisiejsza ewangelia, to zbiór nowych zasad jakimi powinni charakteryzować

uczniowie Jezusa. Mistrz chce nauczyć swoich słuchaczy, by potrafili zło dobrem zwyciężać,
by byli uległymi wobec tego, co może ich spotkać w życiu. Mówi także o miłości nieprzyjaciół,
bo Tym właśnie mają się wyróżniać prawdziwi Jego uczniowie w świecie. A jak to jest w
naszym życiu? Czy potrafimy miłować naszych nieprzyjaciół? Czy dobrze im życzymy? Jaki
dajemy przykład naszym dzieciom? Porozmawiajcie o tym w Waszym małżeństwie.
Zobaczcie również jak te słowa odbierają Wasze dzieci.

Drogie dzieci!
1) Wymieńcie kilka zasad postępowania, których uczył Pan Jezus swoich uczniów.
2) Które z tych zasad według Was są najtrudniejsze do zrealizowania i dlaczego?
3) Co to znaczy miłujcie waszych nieprzyjaciół?
4) Czy masz wokół siebie (w szkole, przedszkolu) koleżanki, kolegów, których mniej lubisz
lub w ogóle ich nie lubisz?
5) Jeśli są takie osoby, pomyśl co możesz dla nich zrobić?
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