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Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś
nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i

rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a
potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na
żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest
najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od
innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego
cieniu". W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
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Drodzy Rodzice!

Przeczytajcie dzisiaj wspólnie z dziećmi Ewangelię, a następnie porozmawiajcie o niej.
Możecie zadać dzieciom poniższe pytania:
1. Z czego składają się rośliny, jakie mają elementy? (Możecie posłużyć się roślinką, którą
macie w domu).
2. Z czego bierze się taka roślina? Jak wygląda zanim urośnie?
3. Czy ziarno jest duże? Czy jest ono większe od rośliny, która urosła?
4. Co jest potrzebne, żeby roślinka urosła? (woda, dobra gleba, słońce)
5. O czym opowiada w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus?
6. Co to jest królestwo niebieskie?
7. Do czego porównuje królestwo niebieskie? I dlaczego tak mówi?

Z każdego naszego najmniejszego, dobrego uczynku Pan Bóg może uczynić coś
wielkiego i pięknego. Każde dobro, które dajemy, choćby było maleńkie i dla ludzi
niewidzialne, Pan Bóg dostrzega. Jest ono dla Niego ważne i jest budowaniem Królestwa
niebieskiego już tutaj na ziemi. Zastanówmy się wspólnie, może podczas modlitwy, jakie
dobro możemy uczynić dzisiaj, i każdego następnego dnia tego tygodnia. Chciejmy
rozsypywać ziarenka dobra wokół siebie.
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