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Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest
Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje,
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje
proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako
sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do
picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam,
nie utraci swojej nagrody. /Mt 10,37-42
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Drodzy Rodzice!
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie,

nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien."
Czy to oznacza, że nie mamy kochać rodziców, albo dzieci - nie!
Czy to oznacza, że mamy kochać mniej niż do tej pory - nie!
Czy to oznacza, że na pierwszym miejscu w naszym życiu ma być Pan Bóg - dokładnie tak!
Dzisiejsza Ewangelia to dobry moment, żeby porozmawiać z dziećmi o hierarchii wartości.

Zapytajcie dzieci:
1. Kogo najbardziej kochasz?
2. Kto jest dla ciebie najważniejszy?
3. Jakie miejsce w twoim sercu zajmuje Pan Bóg?
4. Czy kochasz rodziców?
5. Czy kochasz rodzeństwo?

Wypiszcie na kartce ważne dla was osoby i rzeczy np. rodzice, dzieci, Pan Bóg, nauka,
praca, rodzina, koleżanki, dalsza rodzina, pasje/zainteresowania, sport. Wytnijcie te napisy,
a następnie ułóżcie w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Takie ćwiczenie
może zrobić każdy z was, a następnie możecie o tym wspólnie porozmawiać. Co dla kogo
jest ważne i dlaczego.
Na końcu możecie wspólnie pomodlić się i podziękować za to wszystko co otrzymaliście.
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