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Pierwsze czytanie:
Ml 3,19-20.1 Sprawiedliwy sąd Boży
Psalm responsoryjny: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.
2 Tes 3,7-12 Kto nie chce pracować,
Drugie czytanie:
niech też nie je
Łk 21,5-19 Jezus zapowiada prześladowania
Ewangelia:
swoich wyznawców
Moja Modlitwa
Ja już umiem się przeżegnać,
Choć się jeszcze czasem mylę….
Ja już umiem się przeżegnać
I pomodlić małą chwilę!
W imię Ojca, Syna, Ducha…
Zanim skończę—Bóg już słucha!
A ja wtedy rączki składam,
Wszystko Bogu opowiadam:
Że był dzisiaj dzień wesoły,
Że się już nie boję pszczoły,
Że na obiad były zrazy,
Grzeczny byłem dziś dwa razy,
Mama mi czytała bajkę,
Dziadzio znowu zgubił fajkę,
A ja pomagałem szukać,
Że już zęby umiem płukać
I że pasty już nie zjadam!
Za to wszystko dzięki składam
Najlepszemu Ojcu w niebie.
Potem modlę się za siebie,
Za mamusię i tatusia,
Siostrę, babcię i dziadziusia,
Jeszcze za mojego brata
I za wszystkich ludzi świata!
Potem: AMEN!,
Hop do łóżkaCzeka na mnie już poduszka
I cieplutka ma kołderka!
Mama na mnie jeszcze zerka,
Więc ją mocno ucałuję
I do łóżka już wskakuję!

Pacierz -

Pacierz jest to zbiór modlitw.

Obejmuje on takie modlitwy jak: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Dziesięć
przykazań, Aniele Boży.
Modlitwy te powinien znać każdy chrześcijanin. Pacierz może być odmawiany jako modlitwa
poranna oraz wieczorna.
Jak się modlić?
Modlitwa wieczorna ma na celu podziękować Bogu za
miniony dzień, za dary którymi nas obdarował. Modlitwa
poranna to niejako nasza prośba o pomyślność w
nadchodzącym dniu.
Bóg nie patrzy na to, ile razy modlitwa jest odmówiona
oraz jak długo trwała, ale czy modlitwa była szczera,
czy modlący się był sercem blisko Boga, Modlitwę
powinno wypowiadać się w tonie proszącym lub
dziękującym, z pokorą i bez pychy.
Dobrym zwyczajem jest najpierw zmówić Pacierz, a po
pacierzu poświęcić chwilkę na osobistą rozmowę z
Bogiem.

Aniele, bądź zawsze blisko
Zbliżał się dzień, w którym miało się odbyć przedstawienie. Wszystko było
już przygotowane i przećwiczone. Tylko Kacper miał niemały kłopot.
Chociaż grał dzielnego rycerza, bał się, że zapomni swojej roli z
przedstawienia wyjdzie wielka klapa.
Rodzice pocieszali chłopca. „Nie bój się, synku” mówiła mamusia. „Jeśli
będzie trzeba, pani podpowie ci tekst.” „A może wcale nie będziesz
potrzebował pomocy” uspokajał chłopca tatuś. „Umiesz dobrze cały tekst
na pamięć.”
„Aniele Boże, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Zawsze to znaczy jutro na przedstawienie też, bo ja się
strasznie boję. Chciałbym, żeby mnie zastąpił. I tak nikt by
cię nie poznał, bo przecież występuję w przebraniu. Więc,
proszę, ty jutro przy mnie stój. Amen!”
Podczas przedstawienia wydarzyło się coś dziwnego.
Najpierw stało się to, czego Kacper się obawiał: zapomniał
tekstu. Ale wtedy tuż obok niego na scenie pojawił drugi
rycerz. Kiedy on zaczął mówić, Kacper od razu odzyskał
pamięć. I tak do końca przedstawienia każde zdanie
wypowiadali dwaj rycerze zamiast jednego.
„Gratulacje, Kacperku!” mamusia mocno uścisnęła chłopca. ‘Wypadłeś wspaniale!” „Dziękuję.
Całe szczęście, że ten drugi rycerz mi podpowiadał.” „Jaki drugi rycerz?” zapytał
ze zdziwieniem tatuś. „Nie widzieliśmy drugiego rycerza” odpowiedział tatuś.
„W przedstawieniu wstąpił tylko jeden rycerz i o ty nim byłeś, synku”.
Wtedy Kacper cicho szepnął: „Dziękuję, Aniele!”
Ks. Bogusław Zeman
Na Prawach Rękopisu

kontakt: iskierka@parafialeeds.org.uk

For Private Circulation Only

