
Ewangelia na niedzielę 05.07.2020r.
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W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je

prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi
Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu
Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a
Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i
pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest
słodkie, a moje brzemię lekkie. /Mt 11,25-30
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Drodzy Rodzice!

Przeczytajmy z naszymi dziećmi dzisiejszą Ewangelię i spróbujmy porozmawiać w
oparciu o poniższe punkty. Pierwsze cztery mogą stać się bezpośrednimi pytaniami do
dzieci; punkt piąty, bardziej opisowy, w zależności od wieku dzieci może posłużyć do zadania
kolejnych pytań.

Drogie dzieci!
1. Jak myślicie, dlaczego Bóg Ojciec Boże prawdy objawił przede wszystkim ludziom
prostym? Jakie było nastawienie do nauki Jezusa wśród prostych, ubogich, a jakie wśród
mędrców, pyszałków, faryzeuszy i uczonych w Prawie? Która z tych grup wolała słuchać niż
mówić i narzucać swoje poglądy innym? Którą grupę tworzyli ludzie pokorni?
2. Jaki wzór pokory odnajdujecie w tej Ewangelii? Skąd możecie brać przykład? Od kogo się
tej pokory uczyć?
3. Jak możecie próbować poznawać Jezusa, by uczyć się pokory właśnie od Niego?
4. Czy wiecie, do czego służyło kiedyś jarzmo? Jeśli nie, poproście rodziców o wyjaśnienie.
5. W naszym życiu takim jarzmem, o którym mówi Jezus, jest każdy trud, ciężka praca, którą
musimy wciąż na nowo podejmować. To także przykazania Boże, do których wypełniania
jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani. Jezus pragnie, byśmy ze swoimi problemami i
rozterkami przychodzili do Niego. Chce nam pokazać, że z jego pomocą jesteśmy w stanie
przejść przez wszystko, co po ludzku wydaje się nam trudne i niesprawiedliwe. Zaprasza nas
do tego, byśmy Mu całkowicie zaufali, bo on pragnie naszego dobra.
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