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W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na
to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła

do Niego: "Nie mają wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do
sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych
przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub
trzy miary. Jezus rzekł do sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi.
Potem powiedział do nich: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci więc
zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie
wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana
młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się
napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie. /J 2,1-11
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Drodzy Rodzice!

Zanim usiądziecie do rozmowy z waszymi dziećmi, usiądźcie najpierw i porozmawiajcie z
Jezusem, sam na sam, każdy osobo, choćby chwilę. Słuchajcie, co Jezus ma wam do
powiedzenia. Zapytajcie też Go, jaką prawdę zawartą w tej Ewangelii macie przekazać
swoim dzieciom.

Gdy usiądziecie z dziećmi, przeczytajcie wspólnie tę Ewangelię. Zapytajcie, co
zapamiętały.

Na koniec rozważań zaproście wasze dzieci do tego, aby wspólnie w chwili milczenia
posłuchać, co Pan Jezus ma Wam do powiedzenia. Poproście Go, by do Was mówił i
otwórzcie swoje uszy. Zapytajcie dzieci co "usłyszały", jakie przyszły Im myśli w tym czasie.
Porozmawiajcie o tym, a następnie pójdźcie do swoich obowiązków
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