Czternasta Niedziela
zwykła

WIARY
BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

SŁOWO BOŻE
Pierwsze czytanie: Za 9,9–10
Król pokoju
Psalm:
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Drugie czytanie: Rz 8,9.11–13
Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała,
będziecie żyli
Ewangelia: Mt 11,25–30
Jezus łagodny i pokorny sercem

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu
i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie
nad wszystkim, co stworzył.
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MODLITWA
TYGODNIA
Mój kochany Aniele
Stróżu, jeśli
zapytałbym Ciebie,
dlaczego nie
uprzedziłeś mnie o
klasówce z
matematyki, to Ty
pewnie powiedziałbyś
mi, że nie należy do
Twoich obowiązków...
Ale nie tylko to:
powiedziałbyś mi też,
że do moich zadań
należy pilne uczenie się
właśnie matematyki. A
ja Ci jeszcze dziękuję...
Za co? Otóż dziękuje
Ci za to, że pozwoliłeś
mi zrozumieć, jakie są
moje obowiązki.

Z RADOŚCIĄ WRACAMY NA MSZY
ŚWIĘTE W KOŚCIELE W WIELKIEJ
BRYTANII
W Wielkiej Brytanii podczas epidemii kościoły nasze zostały zamknięte.
Ale już od 4 lipca br., miejsca kultu religijnego będą mogły ponownie
otworzyć się dla modlitwy i nabożeństw.
Witamy tę widomość z wielką radością. Od chwili wprowadzania ograniczeń
poruszania i kontaktowania się, członkowie wszystkich grup wyznaniowych
napotkali ograniczenia w zakresie obchodzenia świąt religijnych. W okresie
Wielkanocnym doświadczenia nasze były zupełnie nieporównywalne z tym co
dotychczas było nam znane. Teraz w naszych kościołach możemy znowu cieszyć
się świętowaniem głównych tajemnic naszej wiary w Eucharystii.

Część 3

W łóżku leży z żalu ledwie żywa.
Nikt się już jej woli nie sprzeciwia.
I tak oto- z Bożego natchnienia –
świat beztroski na ubóstwo zamienia.
Towarzyszy Katarzynie Pan Jezus.
Matka Boża swą miłością ją darzy.
Ludzie do niej przychodzą po radę,
Widząc świętość wypisaną na jej twarzy.
Ona rad udziela, strofuje.
Od Jezusa mądrość tę dostała.
I obrączkę – na znak zaślubin
Z Tym, którego całym sercem ukochała.
Jego będąc posłanką, odważnie
Listy mądre dyktuje, wysyła
Do biskupów, królów, papieży.
- Skąd z niej – dziwią się- moc taka i siła?
Wady ich potępia i występki,
Których nie potrafią się wyprzeć.
A że mają jej już trochę dosyć,
Przed najwyższą ją wzywają Inkwizycję.
Cudem stosu we Florencji uniknęła i Znów ostro wzięła się do dzieła!
Przykazania władcom przypomina.
Głośno się zrobiło nagle o niej.
- Skończcie z obrażaniem Chrystusa –
Woła gniewnie – głupcy i wałkonie!
Do poprawy życia wszystkich zmusza,
Adwokatem czują się Pana Jezusa.
Naraz dżuma w mieście wybucha.
Drży przed groźną epidemią Siena.
Tylko ona, nieustraszona,
Posługuje zadżumionym bez wytchnienia.
Na Prawach Rękopisu

Błaga, aby papież do Rzymu
Wrócił jak najszybciej z Awinionu.
Sama się tam w końcu przenosi,
By pilnować spraw Bożego Domu.
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