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BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

Pierwsze czytanie:
Am 8,4-7 Bóg ukarze gnębicieli ubogich
Psalm responsoryjny: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Drugie czytanie:

1 Tm 2,1-8 Wspólne błagania za wszystkich ludzi

Ewangelia:

Łk 16,1-13 Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Nieuczciwość
pomaga ludziom w
szybkim dojściu do
wielkiego
bogactwa, utrudnia
natomiast dojście
do Boga. Nie można
zatem służyć Bogu
i mamonie. Bóg
wymaga bowiem od
człowieka
uczciwości,
pieniądz zaś
naraża często na
nieuczciwość.

MODLITWY
TYGODNIA
Rano

Za sen spokojny,
za noc przespaną,
Dzięki Ci, Boże na niebie!
Pierwsze me myśli,
budząc się rano,
Obracam w górę,
do Ciebie,
I błagam: dozwól,
bym przez dzień cały,
Mógł wszystko robić
dla Twojej chwały!

Wieczorem

Aniele Stróżu i Ty o Boże!
W tę noc ponurą i ciemną,
Gdy główkę moją
do snu ułożę,
Błagam: czuwajcie
nade mną.
Ci, co mię strzegli,
dawno zasnęli,
We śnie już mama i tatko:
Bożu! Ty czuwaj
przy mej pościeli,
Ty bądź mi Ojcem i Matką!
Amen!

WYZNANIE WIARY—CZĘŚĆ 7
W tajemnicy chrztu Bóg pochyla się nad człowiekiem.
Wielki cud zmartwychwstania dotykający nas podczas
chrztu sprawia, że zostajemy pochwyceni i
pociągnięciu ku Bogu. W ten sposób On włącza nas w
nowy wymiar życia, w który, pośród otaczających
trosk naszych czasów, już jesteśmy wprowadzeni.
Zmartwychwstanie nie minęło, zmartwychwstanie
dosięga nas i porywa. Do Niego, czyli do
zmartwychwstałego Pana, garniemy się i wiemy, że
On mocno nas podtrzyma nawet wówczas, gdy nasze
ręce osłabną.
Jezus może dać przebaczenie i władzę
przebaczania, ponieważ On sam
cierpiał konsekwencje winy i
unicestwił je w ogniu swojej miłości. Przebaczenie pochodzi z Krzyża. Jezus przemiana
świat miłością, która staje się darem. Jego Serce otwarte na Krzyżu jest bramą, przez którą
przychodzi na świat łaska przebaczenia. Tylko ta łaska może przemienić świat i ustanowić
pokój.

Dusza jest nieśmiertelna, ponieważ Bóg w szczególny sposób pamięta o człowieku i kocha
go nawet po jego upadku. Ale ludzkie siły nie wystarczą, by wznieść się do Stwórcy. Nie
mamy skrzydeł, które mogłyby nas wynieść na taką wysokość. Nie potrafimy dosięgnąć
nieba, choć gorąco go pragniemy. Tylko zmartwychwstały Chrystus może nas doprowadzić
do jedności z Bogiem, tam, gdzie o własnych siłach nie możemy dotrzeć. On naprawdę
bierze na swe ramiona zagubioną owcę i przynosi ją do domu. Wtuleni w Jego ramiona
żyjemy w pełni, a w komunii z Nim docieramy aż do Serca Boga. Jedynie w ten sposób
zostaje zwyciężona śmierć, my osiągamy wolność, a nasze życie staje się nadzieją.

Wiara ukazuje nam Boga, który dał swojego Syna za nas i budzi w nas zwycięską pewność,
że to prawda: Bóg jest miłością! W ten sposób przemienia w nas niecierpliwość i nasze
wątpliwości w pewną nadzieję, że Bóg trzyma w swoich rękach świat i że mimo wszelkich
ciemności On zwycięża. Wiara, która jest świadoma Boga objawionej w przebitym na
Krzyżu Sercu Jezusa, ze swej strony prowokuje miłość. Miłość jest możliwa i możemy ją
realizować, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Żyć miłością i w ten sposób sprawić,
aby Boże światło dotarło do świata—do tego właśnie chciałbym zachęcić.
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