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BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

SŁOWO BOŻE
Pierwsze czytanie: 2 Krl 4, 8-16a
Szunemitka przyjmuje proroka
Psalm:
Na wieki będę sławił łaski Pana.
Drugie czytanie: Rz 6, 3-4. 8-11
Nowe życie ochrzczonych
Ewangelia: Mt 10, 37-42
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

“Ty jesteś Piotr — Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego!”

MODLITWA
TYGODNIA
Panie Jezu, tak jak w
czasie Twego życia na
ziemi wybrałeś sobie
Apostołów,
tak
i
dzisiaj mówisz: "Pójdź
za mną" do tych,
których
chcesz
obdarzyć
łaską
.
Niech będzie więcej
młodych
serc
otwartych na tę łaskę i
gotowych służyć Ci z
całym oddaniem.

Czy przypominasz sobie jeszcze tych dwunastu bliskich przyjaciół Jezusa?
Mówi się o nich: “dwunastu apostołów”. Tu są razem z Jezusem. Możesz ich
policzyć? Jezus rozmawia z Piotrem. Piotr jest jednym z dwunastu apostołów.
“Czy wiesz, kim ja jestem?” - pyta Jezus? Piotr wiedział, że Jezus jest
Jezusem. Ale wiedział też coś więcej. “Ty jesteś Synem Bożym!” - mówi Piotr.
Wielu żyjących wtedy ludzi nie wiedziało, że Jezus jest Synem Bożym. Dziś
również wielu ludzi tego nie wie. Dlatego im to mówi.
Odpowiedz na
pytania:
1. Co Piotr
powiedział
Jezusowi?
2. Czy wierzysz, że
Jezus jest
Synem Bożym?
3. Czy rozmawiasz z
innymi ludźmi o
Jezusie?

3 lipca
Św. Tomasza, Apostoła – święto

Część 2

Chce jak On ratować grzeszników.
Na pokucie czas spędza, na postach.
I chociaż rodzice protestują,
Nieugięta jest w swej woli i radosna.
- To z przekory – mówią tata z mamą,
Patrząc na Kasieńkę ukochaną.
Raz ujrzawszy przed sobą dwie korony,
Tę cierniową wybiera, nie bogatą.
-Nie chcę balów, rozrywek i strojów!
Zrozumcie to wreszcie: mamo, tato!....
Śliczne włosy byle jak obcina.
Nikt się przecież nie ożeni z oszpeconą.
Do klasztoru chce wstąpić,
więc rodzina coraz bardziej martwi się o nią.
Wciąż powtarza o świętym Dominiku,
Że jej we śnie osobiście wręczył habit.
Nie przyjmuje żadnych tłumaczeń.
Nie ma dla niej ważniejszej sprawy.
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