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BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

Pierwsze czytanie:

Mdr 11,22-12,2 Bóg miłuje całe stworzenie

Psalm responsoryjny:

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Drugie czytanie:
Ewangelia:

2 Tes 1,11-2,2 Uświęcenie chrześcijan przynosi
chwałę Chrystusowi
Łk 19,1-10 Syn Człowieczy przyszedł szukać i
zbawić to, co zginęło

MODLITWA
TYGODNIA

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy
opowieść o celniku Zacheuszu, który
chciał zobaczyć przechodzącego
Jezusa. Nie mógł jednak, gdyż był
niskiego wzrostu, a tłum zasłaniał mu
widok. Wspiął się więc na drzewo w
miejscu, gdzie miał przechodzić
Jezus. Dopiero stamtąd Go ujrzał.
Co to było za drzewo? W
opowieśći o Zacheuszu
(Łk 19,4) różnie nazywają
to drzewo, w jednym jest
to „leśna figa”, w innym –
„płonna figa”, w Biblii
Tysiąclecia jest to
„sykomora”.

Panie Jezu!
Chcę modlić się
teraz za zmarłych.
Proszę Cię, weź ich do nieba.
Niech cieszą się
Twoją obecnością.
Wieczny odpoczynek
racz im dać, Panie!
A światłość wiekuista
niechaj im świeci.
Niech odpoczywają
w spokoju. Amen.

1.

Może być kartonowe, n.p. do pakowania
prezentów.

2.
3.

Pora roku
Jest ich dwanaście, podzielony na nie jest
rok

4.

Zwierzę z kolcami

5.

Opiekuje się dziećmi

6.
7.

n.p. pomidorowa lub ogórkowa
Służy do robienia zdjęć

8.

Stuka w drzewo

9.

Był czerwony i szedł do babci przez las

10. Rosną na choince
11. Oglądasz tam zwierzęta
12. „Dom” dla koni
13. Używasz je, gdy jesteś brudny.

PAN JEZUS POMAGA NAM W WALCE Z GRZECHEM

GRZECH
LEKKI
(powszedni)

CIĘŻKI
(śmiertelny)
Grzech ciężki popełniamy wtedy,
gdy w rzeczy poważnej, z pełną
świadomością i z całkowitą zgodą
sprzeciwiamy się Bogu,
przekraczając Jego przykazania.
Jeżeli ktoś żyje w grzechach
ciężkich, nie może żyć w
przyjaźni z Bogiem. Grzech taki
nazywamy również śmiertelnym,
ponieważ niszczy życie Boże w
nas.

Grzech lekki popełniamy wtedy,
gdy naruszamy Boże przykazania
w rzeczy lekkiej, bez pełnej
świadomości czy całkowitej
zgody. Grzech ten nie pozbawia
nas łaski uświęcającej, ale osłabia
przyjaźń z Bogiem i miłość do
Niego. Grzech taki nazywamy
powszednim, ponieważ jest
częściej popełniamy.

Znasz już co to jest dobro i zło. Jeśli w swej słabości popełnisz grzech, wiesz gdzie możesz
szukać pomocy. Jezus nie odmawia swej łaski tym, którzy Go proszą. Pomoc znajdziesz takie
we wskazaniach rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Na Prawach Rękopisu

kontakt: iskierka@parafialeeds.org.uk

For Private Circulation Only

