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BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

SŁOWO BOŻE
Pierwsze czytanie: Dz 2,14.22–28
Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci
Psalm: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Drugie czytanie: 1 P 1,17–21
Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa
Ewangelia: Łk 24,13–35
Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

JEZUS TOWARZYSZY DWÓM SWOIM UCZNIOM

Ci dwaj mężowie szli drogą z Jerozolimy razem z
Jezusem. Ale wcale nie wiedzieli, że to jest Jezus.
Dowiedzieli się dopiero teraz. Widzisz, jacy są
zdumieni? Myśleli, że Jezus nie żyje. I nagle widzą Go
przed sobą żywego. Mogą z Nim rozmawiać. Ci dwaj
mężczyźni wrócili zaraz do Jerozolimy, biegnąc całą
drogę. Nie mogli się doczekać, by opowiedzieć swoim
przyjaciołom, że Jezus znowu żyje!
Odpowiedz na pytania:
1. Dlaczego ci mężczyźni są tak zaskoczeni?
2. Co teraz zrobią
3. Czy ty mówisz swoim przyjaciołom, że Jezus żyje?

KROLOWA
(ŚWIĘTA)
JADWIGA
Uznawana jest
za patronkę Polski i
całego historycznego
Śląska, a także
małżeństw i
chrześcijańskich
rodzin.

CHCĘ ŚPIEWAĆ PANU
Jezus moim Panem jest,
On Swoją radość we
mnie wlał i serce moje
sam otworzył, dlatego
śpiewam, że Jezus to
Pan

1. Gdzie urodziła się Edyta Stein, późniejsza św. Teresa Benedykta of Krzyża?
a) w Kolonii
b) w Echt w Holandii
c) we Wrocławiu
2. Święty Franciszek z Asyżu zasłynął:
a) swoim kazaniami jako biskup Asyżu
b) u ubóstwa jako sposobu naśladowania
Jezusa
c) traktami teologicznymi na temat stworzenia
3. Święty Jan Bosco założył zgromadzenia: salezjanów i salezjanek, których celem jest:
a) propagowanie myśli św. Franciszka Salezego b) życie ukryte w klasztorach
klauzurowych
c) praca wychowawcza z trudną młodzieżą i dziećmi
4. Kim była św. Teresa z Avila, zwana Wielką?
a) reformatorką zakonu karmelitańskiego, jednym z największych pisarzy chrześcijańskich
b) Założycielką kontemplacyjnego zakony klarysek
c) wielkim teologiem, pierwszą
kobietą wykładającą teologię na uniwersytecie w Santiago de Compostela
5. Święta Jadwiga królowa poślubiła:
a) Władysława Jagiełłę, co zaowocowało chrystianizacją Litwy
b) Wilhelma Habsburga, co wzmocniło Koronę Polską c) w ogóle nie
wyszła za mąż
6. Na polecenie królowej Jadwigi przetłumaczono po raz pierwszy na język
polski:
a) Pięcioksiąg Mojżesza b) Księga Psalmów c) Ewangelię św. Marka
Odpowiedź: 1.c 2. b 3. c 4. a 5. a 6. b

MODLITWA TYGODNIA

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
oraz pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się
opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
i prowadź nas w miłości do Twojego Syna,
Jezusa.
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