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Pierwsze czytanie:

Kpł 13, 1-2. 45-46
Odosobnienie trędowatego

Psalm responsoryjny: Tyś jest ucieczką i moją radością.

SŁOWO BOŻE

Drugie czytanie:

1 Kor 10,31-11,1
Paweł naśladowcą Chrystusa

Ewangelia:

Mk 1,40-45 Uzdrowienie trędowatego

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i
upadając na kolana, prosił Go:
„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić ”.
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go
i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”.
Natychmiast trąd go opuścił
i został oczyszczony.

O ZDROWIE MAMY
Panie Jezu, mama moja jest chora. Wiem, że
gdybyś przyszedł, natychmiast opuściłaby ją
gorączka. Nie fatyguj się, powiedz tylko słowo, a
będzie zdrowa. Przyślij dobrego lekarza, dobrych
ludzi, bo bardzo cierpi. Wiesz, Panie, jak ją
kocham. Teraz, gdy nie może mi pomagać, czuję,
jak bardzo nam jej brak. Ciebie, Panie, wzruszał
płacz i prośba z wiarą. Nie będę sprawdzał, o
której godzinie to się stanie, ale za jej zdrowie z
całą rodziną złożymy Ci dziękczynienie.

O ZDROWIE TATY

Pomyśl, kto w twoim środowisku
jest chory, wpisz w „chmurkę” ich
imię.
Pomódl się za niego i wszystkich
którzy mają kowida.

Panie Jezu, tata mój jest chory. To on pracą
swoich rąk utrzymywał nasz dom. On codziennie
przynosił nam chleb powszedni, o który razem
prosiliśmy Ojca w niebie. Przywróć. mu zdrowie i
siły. Brak nam bardzo jego ojcowskiej opieki,
pewności, że ktoś nas obroni i we wszystkim
zaradzi. Ty też, Panie, przeżyłeś w domu chorobę
opiekuna Twego Józefa. Pozwól, aby mój tata
wrócił szybko do społeczności Twoich świętych w
Kościele i razem z nami mógł Ci podziękować za
wyzdrowienie.

MODLITWA TYGODNIA

O PRACOWITEJ BERNADETCIE, CUDOWNEJ GROCIE I
PIĘKNEJ PANI Z LOURDES - EWA SKARŻYŃSKA CZĘŚĆ 4
W święto Zwiastowania obok groty
Już od rana rozmodlony tłum czekał,
Chociaż Piękną Panią i tym razem
Widzieć mogła tylko Bernadetta.

Jednak to, co niepojęte dla niej,
Proboszczowi doskonale jest znane.
I już wkrótce ta niezwykła wiadomość
Świat obiega z prędkością szaloną!

- Jestem Niepokalanym Poczęciem –

O Niepokalanej Matce Boga
Myśli Bernadetta nieustannie,
I nie bacząc na zniewagi i obmowy,
Wiernie służy Najświętszej Pannie.

Powiedziała Piękna Pani w swoje święto.
Bernadetta proboszczowi przekazuje
Wieść tę, dla niej całkiem niepojętą.
(Święto Zwiastowania NMP
- obchodzone jest 25 marca,

Do Komunii Pierwszej przystępuje,
-Ach! Spełniło się moje marzenie!

dziewięć miesięcy przed Bożym
Narodzeniem)

Zaraz potem na ostatnie z Matką Bożą
Się udaje do groty widzenie.

Środa Popielcowa nie jest świętem, choć tego dnia ludzie idą do kościoła. Małgosia też miała
pójść po południu na Mszę świętą dla dzieci, ale zapomniała. Mamusia więc wzięła Małgosię na
Mszę świętą dla dorosłych.

Po Mszy świętej ludzie podchodzili do ołtarza, a kapłan posypywał im głowy popiołem i
wymawiał przy tym słowa: : „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”
lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
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