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WIARY

SŁOWO BOŻE
Pierwsze czytanie: Wj 34,4b–6.8–9
Bóg objawia się Mojżeszowi

Psalm:
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Drugie czytanie: 2 Kor 13,11–13
Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej
Ewangelia: J 3,16–18
Bóg posłał swego Syna na świat, aby
świat został zbawiony

MODLITWA
TYGODNIA
Kiedy rano budzę się,
O szczęśliwy dzień,
Boże, proszę Cię.
Anioł Stróż
niech broni mnie
Od wszystkiego,
co jest złe.
Aniele Boży,
Stróżu mój,
W dzień i w nocy
przy mnie stój,
Gdy się bawię,
kiedy śpię,
Gdy do szkoły
śpieszę się.
Niech koledzy
w klasie mej
W zgodzie żyją
i nie kłócą się,
Niechaj dobrze
czynić chcą,
Bo Bożymi dziećmi są.

“Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”
(Jan 10,30)

Aniele Boży,
Stróżu mój,
W dzień i w nocy
przy mnie stój,
Gdy się bawię,
kiedy śpię,
Gdy do szkoły
śpieszę się.
O Aniele Boży nasz,
Nad Ojczyzną
trzymaj straż,
By w pokoju każdy żył
I człowiekiem
wolnym był.
Aniele Boży,
Stróżu mój,
W dzień i w nocy
przy mnie stój,
Gdy się bawię,
kiedy śpię,
Gdy do szkoły
śpieszę się.

Ojciec i Syn i Duch Święty.

Według Nowego Testamentu Mateusz był celnikiem z
Kafarnaum, później apostoł Jezusa. Tradycyjnie przypisuje mu
się napisanie pierwszej Ewangelii. Był jednym z dwunastu
apostołów Jezusa. Św. Mateusz przekazał nam wiele
szczegółów z życia i nauki Pana Jezusa. Św. Marek podaje, że
św. Mateusz miał jeszcze imię drugie, Lewi, i że jego ojcem był
Alfeusz (Mk 2,14).
Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł i
podatków w Kafarnaum, jednym z większych handlowych
miasteczek nad jeziorem Genezart. Pobierał tam opłaty za
przejazdy przez jezioro i przewóz towarów. W Palestynie
pogardzano celnikami właśnie z tego powodu, że ściągali
opłaty na rzecz Rzymian. Ich pracę rozumiano jako
wysługiwanie się okupantom. Celnicy słynęli również z żądzy
zysku, nieuczciwie czerpali korzyści z zajmowanego
stanowiska. Uważano ich za grzeszników i pogan. Przebywający
wśród celników stawał się nieczysty i musiał poddawać się
przepisowym obmyciom. Z tego środowiska wywodził się
Mateusz. Wydaje się, że był nawet kierownikiem i naczelnikiem
celników w Galilei.
Św. Mateusz napisał
Ewangelie dla żydów i
chrześcijan , którzy
nawrócili się z judaizmu Jego
święto jest obchodzone 21
września lub 16 listopada.
Symbolem Św. Mateusza
jest anioł.

Nędzarzy Kalkuty
Z ziemi podniosła.
Porzuconym dzieciom
Czułą matką była.

Polska święta rodem z Węgier
-dzięki niej do woli
Każdy Polak swoją zupę
I ziemniaki soli.
Na Prawach Rękopisu

Święty nastolatek,
Pochodził z Rostkowa.
By zostać zakonnikiem,
Do Rzymu wędrował.

Habit i sandały
- to tylko posiadał.
Śpiewał z ptaszętami,
Z bratem wilkiem gadał.
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Bardziej ceniła cnoty
Niż drogie cnoty
Tak jak królów wielu
Leży na Wawelu.

Odwaga strażaków
Jest wprost niezmierzona.
Mogą bowiem liczyć
Na swego patrona.
kontakt: iskierka@parafialeeds.org.uk

