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Pierwsze
czytanie:

Wj 20,1-17 Ogłoszenie przykazań Bożych

Psalm
responsoryjny:

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Drugie czytanie:

1 Kor 1,22-25 Chrystus ukrzyżowany jest
mądrością Bożą

Ewangelia:

J 2,13-25
Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa
p7zeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

MODLITWA TYGODNIA

DROGA KRZYŻOWA— CZĘŚĆ 3
STACJA IV—Pan Jezus spotyka swoją matkę
W tej stacji spotykają się dwie święte i niewinne osoby, które ogromnie cierpią.
Jezus i Maryja nie buntują się, bo wiedzą, że są w ręku Boga Ojca. My też czasami
cierpimy mimo, że jesteśmy kochani przez rodziców i rodzeństwo. Ale dzięki ich
miłości nigdy się nie poddajemy.
Panie Jezu, proszę pomóż mi pocieszać i wspierać tych, których kocham. Zwłaszcza
wtedy, gdy bardzo cierpią.

STACJA V— Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi
Szymon Cyrenejczyk wcale nie chce dźwigać krzyża Pana Jezusa. Zostaje do
tego zmuszony, ale i tak naprawdę pomaga. Nawet dzieci mogą pomagać
Panu Bogu i ludziom wtedy, gdy kochają innych ludzi i gdy się za nich modlą.
Panie Jezu, proszę pomóż mi widzieć Ciebie w każdym człowieku. Naucz mnie
pomagać moim bliskim oraz kolegom i koleżankom nawet wtedy, gdy mi się
trochę nie chce albo gdy nie wierzę, że potrafię dobrze pomóc.

STACJA VI— Weronika ociera twarz Pana Jezusa
Weronika odważnie wychodzi z tłumu i wyciera zmęczoną twarz Pana Jezusa. W
nagrodę otrzymuje Jego odbicie na swojej chuście. Kiedy odważnie pomagam
ludziom, którzy są pokrzywdzeni, to Pan Jezus zostawia swoje odbicie w moim
sercu. Z takim Przyjacielem czuję się silny i bezpieczny.
Panie Jezu, modlę się o to, żebym był odważnym dzieckiem, które broni ludzi
skrzywdzonych i wyśmianych. I żebym ciągle był zapatrzony w Twoją twarz, która
patrzy na mnie z miłością.

STACJA VII— Pan Jezus upada po raz drugi
Znowu ciężki krzyż przewraca Pana Jezusa. Jest Mu coraz trudniej. Ale Chrystus nas
kocha i dlatego znajdzie siłę, żeby znowu się podnieść i pójść dalej. Gdy patrzę na
Jezusa, to łatwiej mi jest podnosić się z lenistwa i innych grzechów.
Panie Jezu, pomóż mi szybko powstawać, gdy poddam się lenistwu, zazdrości albo
zniechęceniu. Daj mi mądrość, żebym nie robił tego, co łatwe czy przyjemne ale
to, co mądre i wartościowe.

STACJA VIII— Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty
Pan Jezus pociesza kobiety, które płaczą, bo współczują Mu, że tak bardzo cierpi.
Ale te kobiety nie są takie mądre i silne, jak Matka Boża czy jak Weronika. Te
płaczące kobiety nie rozumieją, że Pan Jezus cierpi także z ich winy, bo one i ich
bliscy za mało kochają.
Panie Jezu, ja często współczuję Tobie i innym ludziom w ich cierpieniach, ale
rzadko zastanawiam się nad tym, ile razy przeze mnie ktoś płakał. Ja nie jestem
jeszcze kimś świętym. Czasem o tym zapominam i myślę, że już nie muszę się
zmieniać. Proszę, pomóż mi wyczulić moje sumienie.
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