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Drodzy rodzice!

Chrześcijanin  to  ktoś,  kto  potrafi  pomagać.  Potrafi  widzieć
potrzebujących i dać im to czego potrzebują.

Porozmawiajcie z dziećmi na temat pomagania innym.

Niech punktem wyjścia do rozmowy z dzieckiem będzie scena sądu
ostatecznego. 
Poproś  dziecko,  by  odnalazło  w  Piśmie  Świętym  i  odczytało
fragment Ewangelii Mateusza o sądzie. Rozdział 25., wersety od 31
do 46 (Mt 25,31-46)
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie
z  Nim,  wtedy  zasiądzie  na  swoim  tronie  pełnym  chwały.
I gromadzą  się  przed  Nim  wszystkie  narody,  a  On  oddzieli
jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy  odezwie  się  Król  do  tych  po  prawej  stronie:  Pójdźcie,
błogosławieni  Ojca  mojego,  weźcie  w  posiadanie  królestwo,
przygotowane  wam  od  założenia  świata!  Bo  byłem  głodny,
a daliście  Mi  jeść;  byłem  spragniony,  a  daliście  Mi  pić;  byłem
przybyszem,  a  przyjęliście  Mnie;  byłem  nagi,  a  przyodzialiście
Mnie;  byłem chory,  a  odwiedziliście  Mnie;  byłem w  więzieniu,
a przyszliście do Mnie.
Wówczas  zapytają  sprawiedliwi:  Panie,  kiedy  widzieliśmy  Cię
głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić?
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim
i przyodzialiśmy  Cię?  Kiedy  widzieliśmy  Cię  chorym  lub
w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?
A Król  im odpowie:  Zaprawdę,  powiadam wam: Wszystko,  co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili.
Wtedy odezwie  się  i  do  tych po  lewej  stronie:  Idźcie  precz  ode
Mnie,  przeklęci,  w  ogień  wieczny,  przygotowany  diabłu  i  jego
aniołom!  Bo  byłem  głodny,  a  nie  daliście  Mi  jeść;  byłem
spragniony,  a  nie  daliście  Mi  pić;  byłem  przybyszem,  a  nie
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem
chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. 
Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo
spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo
w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?
Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego
nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie
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uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego.” (Mt 25,31-46)
Jak król podzielił zgromadzonych ludzi? Owce postawił po prawej,
a kozły po swojej lewej stronie.
Czego symbolem są owce i kozły? To ludzie. Różni ludzie.
Gdzie wejdą owce? Do królestwa.
A kozły? Na potępienie.
Czym się różnią w postępowaniu ludzie wyobrażeni jako owce od
ludzi  wyobrażonych jako  kozły?  Owce to  ludzie,  którzy  pomagali
potrzebującym. Kozły to ludzie, którzy nie pomagali.
Jaka  to  była  pomoc?  Nakarmić  głodnych,  napoić  spragnionych,
przyjąć  przybyszów,  odziać  nagich,  odwiedzić  chorych  i  tych
w więzieniu.
Czy tylko w ten sposób możemy pomagać? Nie, pomagać można na
bardzo wiele sposobów.
Spróbujcie te różne sposoby wymienić.
Powiedz  do  dziecka:  Zauważ,  że  Jezus  utożsamia  się
z potrzebującymi. To co czynimy potrzebującemu, to tak jakbyśmy
czynili samemu Jezusowi. Czego nie damy potrzebującym, tego nie
damy Jezusowi.
Zapytaj  dziecko:  Jakie  postanowienia  powinniśmy  podjąć
w związku  z  tą  Ewangelią?  Pomagać  potrzebującym,  bo  wtedy
pomagamy samemu Jezusowi.

Pamiętajcie,  że  w  was  dziecko  powinno  zobaczyć  ludzi,  którzy
pomagają innym.

I Pamiętajcie o drodze krzyżowej.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz


