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BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W ANGLII I WALII

Pierwsze czytanie:
Pwt 26,4-10 Wyznanie wiary ludu wybranego
Psalm responsoryjny: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.
Drugie czytanie:
Rz 10,8-13 Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia
Łk 4,1-13 Jezus przebywał w Duchu Świętym na
Ewangelia:
pustyni i był kuszony

KUSZENIE JEZUSA NA
PUSTYNI
Oto Pan Jezus. Już bardzo długo
Nic nie jadł, nie pił….. Stoi przed próbą
Trudną i ciężka, bo teraz szatan
Będzie Mu bardzo złe figle płatał.

Już dni czterdzieści jest bez jedzenia!
Szatan próbuje zatem kuszenia,
Bo wie, jak Jezus się teraz czuje
jest głodny, słaby…. Szatan próbuje!
I choć podstępnie do Niego woła
To Prawdy Uczuć złamać nie zdoła!
Ten, kto naprawdę Boga miłuje,
To ciężkie chwile też akceptuje….

Wszechmogący Wieczny
Boże, rozpoczynając okres
pokuty i pojednania, prosimy
Cię, byś przyjął nasze
pokorne prośby i nieustannie
nas uświęcał.
Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

MODLITWA
TYGODNIA

WIELKI POST
Wielki Post—to czas, który ma nas, uczniów Chrystusa, przygotować do
obchodu najważniejszego wydarzenia w historii świata, czyli do
Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Wielki Post trwa czterdzieści dni i rozpoczyna się Środą Popielcową. W tym
dniu ksiądz posypuje nasze głowy popiołem. Jest to znak pokuty, czasu
poprawiania naszego życia. W Wielkim Poście rozważamy Mękę, Cierpienie i
Śmierć Pana Jezusa. Pomagają nam w tym nabożeństwa wielkopostne, takie jak
droga krzyżowej. Z pomocą rodziców wymień stacje drogi krzyżowej.
1. Jezus na _________ skazany
2. Jezus _______ krzyż na swoje ramiona.
3. Jezus upada po raz ________ pod krzyżem.
4. Jezus spotyka swoją _________.
5. __________ Cyrenejczyk pomaga jezusowi dźwigać _________.
6. _________ ociera twarz Jezusowi.
7. Jezus upada po raz _________ pod krzyżem.
8. Jezus pociesza _________ niewiasty.
9. Jezus ______ trzeci raz pod krzyżem.
10. Jezus z ______ obnażony.
11. Jezus __________ do krzyża.
12. Jezus __________ na krzyżu.
13. Jezus _________ z krzyża i oddany
________.
14. Jezus ___________ w grobie.
Innym nabożeństwem są Gorzkie Żale, które śpiewamy wspominając Mękę
Chrystusa Pana.
Czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty. To okres
odmawiania sobie różnych przyjemności; na przykład w
niektóre dni tygodnia możesz zrezygnować z telewizji, gry
na komputerze, a także jedzenia słodyczy. Dlaczego
pościmy? Pan Jezus tak wiele dla nas uczynił, dla nas
cierpiał, dlatego my również powinniśmy ofiarować coś
Chrystusowi i drugiemu człowiekowi. Jakie są Twoje
postanowienia wielkopostne? Wpisz je poniżej:
1. ____________________________
2.____________________________
3.____________________________
Na Prawach Rękopisu
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