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Drodzy rodzice!

Poprzednia rozmowa dotyczyła pomagania innym. Punktem wyjścia
był  tekst  ewangeliczny,  który  wzywał  do  nakarmienia  głodnych,
napojenia  spragnionych,  ubrania  nagich,  odwiedzenia  chorych
i więźniów.  To tylko przykłady – sytuacje,  w których powinniśmy
pomagać innym są przebogate.

Czy chcecie, by wasze dziecko było bogate? Jeśli tak, to powinniście
uczyć swoje dziecko dzielenia się z innymi. Bogaty bowiem to nie
ten, który ma, ale ten, który potrafi ze swojego chętnie dzielić się
z innymi.

Porozmawiajcie  z  dziećmi  o  pieniądzach  i  dzieleniu  się  nimi.  To
ważne, by dzieci kiedyś panowały nad swoimi pieniędzmi a nie były
niewolnikami posiadania. 
Skąd się biorą pieniądze? Z pracy. Czasem ktoś wygra w totolotka
czy znajdzie skarb, ale najczęściej jest to praca. Nasza własna, może
naszych rodziców i dziadków, którzy czegoś się dorobili i przekazali
to nam.
Czy stać nas na wszystko? Nie, są rzeczy, których nie kupimy, bo nie
mamy  wystarczająco  dużo  pieniędzy.  Fajnie  byłoby  mieć  swoją
własną wyspę na jakimś ciepłym i czystym morzu, ale pewnie nas
nie stać.
Czy mamy z tego powodu być nieszczęśliwi? Nie, cieszmy się tym,
co mamy.
Są ludzie,  są dzieci,  które nie mają nic.  Są biedne rejony świata,
gdzie  często  dodatkowo jest  wojna,  gdzie  ludzie  żyją  w strasznej
biedzie.  Tu  możecie  posłużyć  się  komputerem,  wpisać
w wyszukiwarkę „dzieci,  głód,  Afryka”.  Zalecam ostrożność,  to co
można zobaczyć może być za trudne dla dzieci. Lepiej wcześniej się
przygotować i zaplanować, co pokazać dziecku.
Co powinien robić ten człowiek, który ma różne dobra wobec tych,
którzy ich nie posiadają? Powinien się dzielić.
Bogaty jest ten, który umie się dzielić z innymi.
A ty umiesz się dzielić z innymi? Porozmawiajcie.
A ty chciałbyś się dzielić z innymi? Porozmawiajcie.
Komu można by teraz konkretnie pomóc? Może ktoś z otoczenia?
Może  jakaś  instytucja  charytatywna?  Zakon  prowadzący  dom
pomocy czy misje? Może tu także przyda się wam Internet?
Pamiętajcie,  by  była  to  dla  waszego  dziecka  prawdziwa  lekcja
dzielenia się jego dobrami. Nie może być to jego wspaniałomyślna
decyzja,  za  którą  wy  zapłacicie.  To  musi  być  jego  pięć  złotych,
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którymi się podzieli, z czegoś zrezygnuje.
Podsumujcie  waszą  rozmowę  przeczytaniem  fragmentu
z poprzedniej rozmowy 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
uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego.” (Mt 25,31-46)

Pamiętajcie  o  drodze  krzyżowej.  Pamiętajcie  o  niedzielnej
Eucharystii.
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