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Pierwsze czytanie:

BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W ANGLII I WALII
1 Sm 26: 2, 7-9, 12-13, 22-23
Dawid oszczędza Saula

Psalm responsoryjny: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Drugie czytanie:
1 Kor 15, 45-49 Chrystus nowy Adam
Ewangelia:

Łk 6, 27-38 Przykazanie miłości nieprzyjaciół

MODLITWA TYGODNIA
Ojcze – dziękuję Ci za to, żeś mnie stworzył. Dziękuję za
każdy oddech, za każdą chwilę dnia. Przecież nie mam
nic, czego nie otrzymałabym od Ciebie. To, że żyję,
oddycham, chodzę, mówię, to wszystko Ty sprawiasz.
Nie mam nad tym żadnej
władzy. Ale powiedziałeś do
mnie “jesteś świątynią
Boga… Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg”. Panie – dałeś
mi wolną wolę i nad nią mam władzę, dlatego proszę Cię o Twoją mądrość.
Proszę wlej we mnie Twoją miłość, abym umiała zawsze kochać i
przebaczać. Spraw, abym zawsze potrafiła słuchać co do mnie mówisz. Daj
mi Twoją cierpliwość, aby nie zabrakło mi jej dla mnie samej i abym przez
swój brak wyrozumiałości nie zraziła do Ciebie tych, których stawiasz na
mojej drodze. Amen!
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Przed czym arka uratowała Noego, jego rodzinę i zwierzęta?
a) przed pożarem na ziemi
b) przed potopem
c) przed trzęsieniem ziemi
Które z imion to imiona polskich świętych?
a) święta Teresa, święta Brygida
b) święta Jadwiga, święta Wojciech
c) święta Teresa, święta Bernadeta
Jak brzmi pierwsze zdanie Biblii?
a) Bóg jest początkiem b) Na początku było Słowo c) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię
Na której górze Mojżesz otrzymał dziesięć przykazań?
a) Synaj
b) Tabor
c) Górze Oliwnej
Jakie zwierzę połknęło proroka Jonasza?
A) lew
b) ryba
c) wąż wodny
Czego zażądał Bóg od Abrahama, by sprawdzić jego wiarę?
a) kazał mu rozdać jego mienie
b) odprawić na pustynię żonę
c) ofiarować jedynego syna
Który z wyrazów pasuje do zdania z psalmu 23: „(Pan) Jahwe jest
moim….”?
A) bohaterem
b) pasterzem
c) wybawcą
Ile przykazań otrzymał Mojżesz od Boga?
a) dziesięć
b) dziewięć
c) jedno
Jaką bronią Dawid pokonał olbrzyma Goliata?
a) mieczem
b) oszczepem
c) procą i kamieniem
Dlaczego wieża Babel nie została zbudowana do końca?
a) ponieważ Bóg pomieszkał języki ludziom b) ponieważ wieża się zawaliła
c) ponieważ budujący ulegli epidemii choroby
Kiedy jesteśmy uczestnikami ofiary Chrystusa?
a) podczas nabożeństw majowych b) podczas lekcji religii
c) podczas Mszy Świętej
Z czego Bóg stworzył pierwszych ludzi?
a) z ognia
b) z ziemi
c) z wody
Czym stanie się chleb i wino po przeistoczeniu w czasie Eucharystii?
a) ziemią — mlekiem i miodem płynącą
b) Ciałem i Krwią Pana Jezusa
c) gołębicą
Jakie elementy liturgii składają się na obrzędy zakończenia Eucharystii?
a) czytania, Ewangelia
b) homilia, wyznanie wiary c) błogosławieństwo, rozesłanie
Jakie święta w roku liturgicznym wstępują w okresie wielkanocnym?
a) Zmartwychwstanie Pańskie, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego
b) Objawienie Pańskie, Chrzest Pański
c) Boże Ciało, Wszystkich Świętych
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