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BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

Pierwsze czytanie:

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab Niewiasta obleczona w
słońce

Psalm responsoryjny:

Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Drugie czytanie:

1 Kor 15,20-26 W Chrystusie wszyscy będą
ożywieni

Ewangelia:

Łk 1,39-56 Bóg wywyższa pokornych

Na wakacje
Radośnie żyć na świecie,
Bo Pan Bóg kocha nas.
Dal życie nam i słońce,
I cały piękny świat.
Radośnie żyć na świecie,
bo Pan Bóg kocha nas.

Dzięki Ci, Boże,
że mnie ukochałeś,
dzięki, że dobrych
rodziców mi dałeś.
Proszę Cię,
dobry Ojcze z nieba,
daj im wszystkiego,
czego im potrzeba.
MODLITWA TYGODNIA

Maria ma tajemnice. Chce ją opowiedzieć swojej
kuzynce, Elżbiecie. Ale Elżbieta już zna tajemnicę. Bóg
jej powiedział „Maryjo, będziesz miała dziecko, ” - mówi
Elżbieta. „To będzie Syn Boży”. Elżbieta też ma
tajemnicę. Chce ją opowiedzieć swojej kuzynce, Marii.
Ale Maria już zna tę tajemnicę. Bóg jej powiedział, że
Elżbieta również będzie miała dziecko. To dziecko
będzie niezwykłe, bo gdy dorośnie zostanie kaznodzieją.
Maria i Elżbieta przebywały razem przez trzy miesiące.
Czy możesz sobie wyobrazić jak cieszyły się, że mogą
rozmawiać o swoich dzieciach, których obie oczekiwały?
Odpowiedz na pytania:
1. Jak długo Maria pozostała u Elżbiety?
2. O czym rozmawiały obie kobiety?
3. O co chciałbyś zapytać Marię?

W jedności siła
Kolacja. Cała rodzina siedzi przy stole.
- Dlaczego jesteś smutna, Martusiu? - pyta mama.
- Jestem zła! Posłuchaj mamo, Luiza nie odrobiła pracy domowej z geografii i pani chciała
wpisać jej uwagę, ale ona od razu się rozpłakała, i nie dostała uwagi. Ona zawsze wszystko
robi dobrze, nigdy o niczym nie zapomina. I nigdy nie dostaje uwag, rozumiesz? Nikt jej nie
lubi…
- Reguły powinny być jednakowe dla wszystkich…
- Poczekaj, to jeszcze nie koniec. Wszyscy w klasie zaczęli bębnić w ławki.
Piotrek krzyczał: Uwaga, uwaga! A potem już cała klasa krzyczała:
- U-wa-ga, u-wa-ga! U-wa-ga, u-wa-ga! - zachowywali się jak dzicy, bałam się ich. Luiza wyszła
z klasy załamana …
- A ty zrobiłaś? - zapytała mama.
- Ja mówiłam, ale nie krzyczałam: Uwaga, uwaga—jak reszta.
- Wydawało się, że wszyscy razem jjesteśmy bardzo silni, ale wiem, że nikt nie miałby odwagi
protestować sam.
- Razem można zrobić wiele rzeczy, które w pojedynkę byłyby niemożliwe!
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mocą Bożą została

wzięta do nieba
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Mały owad żywiący się krwią
człowieka i zwierząt
Zabezpiecza okno przed
włamywaczami
Instrument muzyczny dęty, na
którym gra się Np.. hejnał
W nim mieszkasz
Gruba drwina lub metalowa deska
Zbiór wszystkich liter w danym
języku, inaczej abecadło
Zwierzę pociągowe, używane do
ciągnięcia pługa lub jazdy na nim
Zwierzę całe pokryte kolcami
Dawny pojemnik na atrament
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