
Ewangelia na niedzielę 02.08.2020r.
Mt 14,13-21
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Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na
pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo.

Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał
wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: "Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna.
Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności". Lecz Jezus im
odpowiedział: "Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!" Odpowiedzieli Mu: "Nie mamy
tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb". On rzekł: "Przynieście Mi je tutaj". Kazał tłumom
usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił
błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli
wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych
zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. /Mt 14,13-21
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Drodzy Rodzice!
Przeczytajmy z naszymi dziećmi dzisiejszą Ewangelię i zachęćmy je do odpowiedzi na

poniższe pytania. Możemy im też zwrócić uwagę, że w tym fragmencie Jezus jawi się jako
ktoś czuły na potrzeby innych ludzi. Podążające za Nim tłumy nie są dla Niego problemem,
dlatego nie ucieka od nich, ani ich nie odsyła (jak chcieliby Jego uczniowie). Jezus jest
troskliwy, współczujący i wszechmogący, dlatego uzdrawia innych i dokonuje cudu
rozmnożenia.
W wersji rozszerzonej :-) możemy przeczytać z dziećmi drugie rozmnożenie chleba (Mt 15,
32-39) i porównać obie Ewangelie.

Drogie dzieci!
1. Co zrobił Jezus, gdy dowiedział się o śmierci Jana Chrzciciela?
2. Czy inni pozwolili Jezusowi na bycie samemu?
3. Co poczuł Jezus, gdy zobaczył wielki tłum? Co uczynił dla chorych?
4. Co zaproponowali Jezusowi Jego uczniowie? Czy ich nauczyciel zgodził się na to?
5. Jakiego cudu dokonał Jezus? Postaraj się podać jak najwięcej szczegółów.
6. Czy to jedyne rozmnożenie chleba, które jest opisane w Ewangelii?
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