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Pierwsze
czytanie:
Psalm
responsoryjny:

Rdz 9,8-15
Przymierze Boga z Noem po potopie

Drugie czytanie:

1 P 3,18-22 Woda chrztu nas ocala

Ewangelia:

Mk 1,12-15 Jezus był kuszony przez
szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

MODLITWA TYGODNIA– MODLITWA ZUCHOWA
Panie Boże miej mnie
W swojej opiece zawsze,
Kiedy bawię się, śpiewam,
Nawet wtedy, kiedy klaszczę.
Pomóż mi być dobrym zuchem,
Pomóż dobrze służyć Polsce.
Wiem, że niełatwa to jest rzecz,
Ale obiecuję, że postaram się. Amen

Duch wyprowadził _______ na
pustynię. Czterdzieści dni przebył na _________, kuszony
przez szatana. Żył tam wśród
________, _________ zaś Mu
usługiwali.
Po uwięzieniu ____ przyszedł
Jezus do Galilei i głosił
________ Bożą. Mówił: „Czas
się wypełnił i bliskie jest
_______ Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”.
(Ewangelię, pustyni, Jana, zwierząt,
aniołowie, Jezusa, królestwo)

22 lutego, harcerze w całej Polsce i skauci na całym
świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej.
Święto to ma przypominać o więzach łączących
wszystkich skautów świata.
22 lutego jest dniem urodzin Roberta Baden Powella (ur.
1857) - twórcy skautingu i Naczelnego Skauta Świata.
Również w tym dniu urodziła się jego żona Olave Baden
Powell (ur. 1889) - Naczelna Skautka Świata.
Święto
ustanowiono
podczas
IV
Międzynarodowej
Konferencji Skautek i Przewodniczek odbywającej się w USA w 1926 roku. Z
czasem zaczęli je obchodzić nie tylko dziewczęta, ale i chłopcy.
O Boże, oto dzień, w którym myślimy jedne o drugich, od jednego kraju do drugiego, poprzez
granice i kontynenty. Jesteśmy liczne, bardzo liczne i jesteśmy silne ... Uczyń nas jeszcze
silniejszymi i liczniejszymi, uczciwymi i zdecydowanymi pracować dla ciebie na tym świecie, który
jest Twoim. Uczyń, żeby mundur, który nosimy nie był ubraniem wkładanym z przyzwyczajenia
lub dla wygody, ale przypominał nam, kim jesteśmy i kim chcemy być …
Uczyń, aby Prawo, któremu przyrzekłyśmy być posłuszne, nie ograniczali się tylko do słów, ale
było wysiłkiem naszego życia, programem naszych dni. Uczyń, aby Przyrzeczenie pomogło nam
każdego ranka, kiedy idziemy naprzeciw nowego dnia i było silą każdego wieczoru, kiedy
zmęczone wykonana praca, szczęśliwe lub smutne, przyjmujemy odpoczynek nocy. Amen.

Stacja pierwsza: Pan Jezus na śmierć skazany
Źli ludzie skazali na śmierć Pana Jezusa. Przyjęcie niesprawiedliwego
wyroku jest bardzo trudne. Jezus nie buntuje się, bo kocha nas nad
życie. On uczy nas, że miłość jest ważniejsza niż cierpienie.
Panie Jezu, pomóż mi, proszę, żebym nie osądzał moich kolegów,
koleżanek i innych ludzi. Naucz mnie mówić o innych z przyjaźnią i
życzliwością.

Na Prawach Rękopisu

kontakt: iskierka@parafialeeds.org.uk

For Private Circulation Only

