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Pierwsze czytanie:

BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab Niewiasta obleczona w słońce

Psalm responsoryjny: Stoi Królowa po Twojej prawicy.
Drugie czytanie:

1 Kor 15,20-26

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Ewangelia:

Łk 1,39-56

Bóg wywyższa pokornych

Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.

MODLITWA
TYGODNIA

.

MODLITWA
ŚW. BERNARDA

Pomnij, o
Najświętsza Panno
Maryjo, że nigdy nie
słyszano, abyś
opuściła tego, kto się
do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę
prosi. Tą ufnością
ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i
Matko, biegnę, do
Ciebie przychodzę,
przed tobą jako
grzesznik płaczący
staję. O Matko
Słowa, racz nie
gardzić słowami
moimi, ale usłysz je
łaskawie i wysłuchaj.

Amen.
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U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest
natomiast spotkanie z wydarzeniem z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a
tym samym decydujące ukierunkowanie.
Chrystus ukazuje człowiekowi w sposób widzialny „niewidzialnego Boga”. W Nim
widzimy Boże oblicze przez wspólną naturę, która Ich łączy.
Za pośrednictwem Jezusa niejako spoglądamy na wewnętrzne życie Boga. Ale Jezus nie
ograniczył się tylko do tego. W Nim Bóg jakby wyszedł ze swego wnętrza, aby spotkać
się z nami.

Bóg ma oblicze. Bóg ma imię. W Chrystusie Bóg przyjął ciało i oddaje się nam z
tajemnicy najświętszej Eucharystii. Oddaje się nam postacią chleba i staje się w ten
sposób prawdziwym Chlebem, dzięki któremu żyjemy.
My, ludzie, żyjemy Prawdą.
Ta Prawda jest Osobą:
przemawia do nas i mu
mówimy do Niej. Kościół to
miejsce spotkania między
nami. Radość, którą Bóg nam
daje, to ta, że On stał się
jednym z nas, że możemy Go
prawie dotknąć i że On żyje
pośród nas. Radość Boża jest
naprawdę naszą siłą.
Na Prawach Rękopisu
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