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Boże Ciało

SŁOWO
BOŻE

WIARY

BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

Pierwsze czytanie:

Rdz 14, 18-20 Ofiara Melchizedeka

Psalm responsoryjny:

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek
1 Kor 11, 23-26 Ilekroć spożywacie ten chleb i
pijecie kielich, śmierć Pana głosicie

Drugie czytanie:
Ewangelia:

I
MODLITWA
TYGODNIA

-

Nr. 630

Łk 9, 11b-17 Rozmnożenie chleba

Dziękuje Ci, Boże, za oczy, które widzą tyle pięknych
rzeczy w lesie i ogrodzie;
Za uszy, które słyszą wesołe piosenki i bajki;
za nogi, które biegają i wysoko podskakują;
za włosy na mojej głowie, które głaszcze mamusia.
Dziękuje Ci za wszystko, co mi dałeś.
Amen

Boże Ciało
Joanna Wilkowska

Jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Pana Jezusa - Boże Ciało.
Michał i Jadzia idą z rodzicami do kościoła na procesję.
Michał ubrał białą komeżkę i bierze z sobą mały dzwoneczek.
Jadzia ubrana jest w kolorowy strój krakowski. W koszyczku ma świeże płatki kwiatów.
Mama postawiła w oknie obraz Pana Jezusa, a obok niego wazon z kwiatami.
Trasa procesji musi być pięknie przystrojona. Po uroczystej Mszy świętej wyrusza procesja. Pod
baldachimem idzie kapłan, niosąc złocistą Monstrancję.
Michał dzwoni swoim dzwoneczkiem ile siły. Niech wszyscy słyszą, że idzie Pan Jezus!
Pod stopy kapłana niosącego Pana Jezusa w Monstrancji sypią się kolorowe płatki kwiatów.
Jadzia wraz z innymi dziewczynkami powtarza: „Święty, święty, święty…”
To starsza koleżanka Jadzi, Kasia. Idzie w białej sukience wśród dzieci
pierwszokomunijnych i niesie ozdobną poduszkę z Sercem Pana Jezusa.

Rozmnożenie chleba
Cudowne rozmnożenie chleba jest jednym z
największych cudów Jezusa, nie bez powodu zostało
opisane aż w czterech Ewangeliach. Cud ten ponownie
ukazuje osobę i miłość Jezusa, Jego miłosierdzie
względem wielkiego tłumu, On zna nasze potrzeby i
pragnienia. Uczniowie wiedzą, że nie są w stanie sami
zaradzić swoim potrzebom, mają świadomość swoich
własnych ograniczeń, jednak z Jezusem mogą zdziałać
cuda, potrafią przewyższyć swoje możliwości. Cud
rozmnożenia chleba pokazał uczniom, że dla Jezusa
nie ma sytuacji bez wyjścia, On ma władzę i moc
czynienia cudów. W czasach Jezusa chleb był
podstawowym
produktem
spożywczym,
Jezus
rozmnożył chleb aby posilić wygłodniałe tłumy. Jednak
już u Ewangelisty Jana padają słowa: „Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem,
który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”
(J 6,51).

Jezus zostawił nam wzór modlitwy.
Powiedział swoim uczniom, żeby
mówili do Boga Abba, to znaczy
„tatusiu”. Bóg jest ojcem wszystkich
ludzi, kocha swoje dzieci i troszczy
się o każdego człowieka cały czas.
Napisz słowa modlitwy z
odpowiednimi obrazkami – Ojcze
Nasz….
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