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Pierwsze czytanie:

BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII
Dz 13,14.43-52

Apostołowie zwracają się do
pogan

Psalm responsoryjny: My ludem Pana i Jego owcami.
Baranek będzie ich pasł i
Drugie czytanie:
Ap 7,9.14b-I7
prowadzał ich do źródeł wód
życia
Jezus daje swoim owcom życie
Ewangelia:
J 10,27-30
wieczne

Jezus powiedział:

ODNAJDŹ 7
ZMIAN

„Moje owce słuchają mego
głosu, a Ja znam je.
Idą one za Mną i Ja daję im
życie wieczne.
Nie zginą one na wieki
i nikt nie wyrwie
ich z mojej ręki.
Ojciec mój, który Mi je dał,
jest większy od wszystkich.
I nikt nie może ich wyrwać
z ręki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Moja sąsiadka ciągle
płacze, bo umarł jej
mąż. To chyba źle.
Przecież on jest w
niebie z Jezusem.

Kiedy umiera ktoś, kogo kochamy, jest nam
bardzo, bardzo smutno. Musimy się z nim
rozstać. Tęsknimy za nim. To normalne, że
wtedy płaczemy, nic nam się nie chce, a
nawet odczuwamy złość. Możemy jednak
prosić Jezusa, by nam pomagał wierzyć w
ponowne spotkanie.

MODLITWA
TYGODNIA
Panie Jezu, codziennie ludzie
umierają: w szpitalach, domach,
giną w wypadkach na ulicy w
katastrofach samolotowych. Są
wśród nich ludzie starzy i
młodzi, dobrzy i źli. Śmierć ich
zabiera. Nie pamiętaj tego, co
było w ich życiu złe, a doceń to,
co uczynili dobrego. Spraw, aby
czym prędzej spotkali się z Tobą
w Niebie i modlili się
tam za nas.
Niech ci, co płaczą po ich
śmierci, przestaną być smutni.
My mamy przecież zachowane
fotografie naszych bliskich i
zostały ich dobre uczynki.
Modlimy się za nich i świecimy
znicze na ich grobach.
Panie Jezu, daj wieczny
odpoczynek naszym zmarłym i
zachowaj w nas dobrą
pamięć o nich.
Amen

TAJEMNICE ŚWIATŁA
TAJEMNICA I — CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
Pan Jezus stanął w wodach Jordanu, Jana Chrzciciela o chrzest poprosił.
„Oto jest Syn mój umiłowany!”- tak Pan Bóg z nieba wszystkim ogłosił.

TAJEMNICA II
—OBJAWIENIE SIĘ PANA JEZUSA NA WESELU W KANIE
Starosta weselny szarpie bujną brodę:
„Kim jest Ten, kto umie zmienić w wino — wodę?”
Tańczy panna młoda, cieszy się pan młody,
że niezwykły prorok przybył na ich gody!

TAJEMNICA III — GŁOSZENIE KRÓLESTWA
BOŻEGO I WZYEANIE DO NAWRÓCENIA
Wędruje wolno Zbawiciel Świata, po kamienistych, pustynnych drogach
I uczy wszystkich, jak postępować, żeby ucieszyć dobrego Boga:
Królestwo Boże do nas przybywa, trzeba więc grzechy wszystkie porzucić
I całym sercem zaufać Bogu. Już czas najwyższy, by się nawrócić!

TAJEMNICA IV
— PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Któż to się modli na górze Tabor?
Twarz pełna blasku i szaty białe—
to Jezus Chrystus, Świata Zbawiciel
objawił wobec uczniów swą chwałę!
TAJEMNICA V
— USTANOWIENIE EUCHARYSTII
Jezus chleb bierze w swe święte dłonie, uczniom rozdaje i błogosławi:
„Bierzcie i jedzcie. To ciało moje. Niezwykły pokarm, co ludzi zbawi…”.
To tajemnica wprost niepojęta,
przed którą schylić głowy potrzeba:
Krew swą i Ciało dał nam Zbawiciel
pod postaciami wina i chleba!
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