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Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego
tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele

w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły
na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele
miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło,
przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie
wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny,
drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On
im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo
kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to,
co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi
uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało
serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami
nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz
szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam:
Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i
usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy!
Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co
zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na
miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie
ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu
słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz
troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w
końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon:
jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. /Mt 13,1-23

8

Drodzy Rodzice!
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zaprasza nas do słuchania Słowa Bożego. Zadajmy sobie

sami, jako rodzice, pytanie: Czy i w jaki sposób słucham słów Jezusa? Może pozostańmy w ciszy z
tym pytaniem przez kilka minut.
Przeczytajmy z dziećmi dzisiejszą Ewangelię. Następnie własnymi słowami, razem z dziećmi,
opowiedzmy ją. I zadajmy dzieciom pytania:
1) Czy lubisz słuchać Pana Jezusa?
2) Czy słuchanie Pana Jezusa sprawia ci radość, czy może zasmuca?
3) Kiedy najlepiej słucha się tobie słów Ewangelii? W domu, w kościele, w szkole/przedszkolu?
4) O jakich rodzajach gleby mówi dziś Pan Jezus?
5) Na jakiej glebie najlepiej rosną zasadzone rośliny? (tu można opowiedzieć dzieciom o roślinach
rosnących w ogródku, gdzie te ogródki się znajdują, czy pod roślinami jest piasek, czy może błoto,
czy skały...)
6) Która gleba w przypowieści okazała się najlepsza?
7) Czy chcesz, aby twoje serce było żyzną glebą, na której chętnie będzie coś kwitnąć?
Jako postanowienie na najbliższy tydzień spróbujcie wspólnie, codziennie czytać fragment Pisma
Świętego. Może to być jedno zdanie. A może uda się Wam wszystkim codziennie to jedno zdanie
zapamiętać? “Kto ma uszy, niechaj słucha!”
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