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BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W ANGLII I WALII

Pierwsze czytanie:

1 Krl 17,10-16 Uboga wdowa karmi Eliasza

Psalm responsoryjny:

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

Drugie czytanie:

Hbr 9,24-28 Jedyna ofiara Chrystusa

Ewangelia:

Mk 12,38-44 Wdowi grosz

WDOWI
GROSZ

ODNAJDŹ
10 ZMIAN
Pewnego razu Jezus, usiadłszy naprzeciw
skarbony, przypatrywał się jak tłum
wrzucał pieniądze do skarbony. Wielu
bogatych wrzucało wiele. Przyszła też
jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa
pieniążki. Wówczas przywołał swoich
uczniów i powiedział im: Mówię wam, że
ta uboga wdowa wrzuciła więcej od
wszystkich wrzucających do skarbony.
Wszyscy bowiem wrzucali z tego co im
zbywało, natomiast ta ze swego
niedostatku wrzuciła wszystko co miała,
całe swoje utrzymanie.

MODLITWA
TYGODNIA

Panie Jezu, wciąż są
ludzie, którzy
zapominają o bliźnich,
dlatego niektórzy zostali
opuszczeni.
Są tacy, co nie mają
własnych domów i
rodzin, są sami i żyje się
im bardzo ciężko.
Niektórzy już się
przestali śmiać, wesoło
rozmawiać i tylko
spotykają ich przykrości.
Proszę Cię za nimi, abyś
odmienił ich los, aby
znaleźli dobrych ludzi,
co pomogą im godnie
żyć i aby wiedzieli, że
mają w Niebie Ojca, a na
ziemi przyjaciół.

TAJEMNICE ŚWIATŁA
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Pan Jezus, nad rzeką
Jordan, przyjął od
św. Jana chrzest, aby
ukazać mi jak jest on
ważny. Dzięki łasce
chrztu świętego mam
łączność z Panem
Jezusem i stałem się
dzieckiem Bożym.
Chcę podziękować
moim rodzicom,
dzięki którym
zostałem ochrzczony.

2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
Na weselu w Kanie, na prośbę
swej Matki, Pan Jezus
przemienia wodę w wino. Ten
cud uratował parę młodą przed
wielkim wstydem i sprawił, że
uczniowie uwierzyli w Niego.
Będę starał się zapraszać Pana
Jezusa do swojego życia, aby
również i mnie ratował w moich
trudnościach.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i
wzywanie do nawrócenia
W swojej codzienności Pan Jezus wędrował po
okolicznych wioskach i miastach głosząc pokój,
Królestwo Boże i to, jak ważna jest miłość do
Pana Boga. Będę się starał, podobnie jak Pan
Jezus, dobrze wykonywać swoje codzienne
obowiązki, aby dobry Bóg był ze mnie
zadowolony.

4. Przemienienie na górze Tabor
Pan Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana na wysoką
górę i tam ukazał się im w Bożej chwale, razem z dawnymi
prorokami: Mojżeszem i Eliaszem. Jeśli jestem z Panem
Bogiem, niczego nie muszę się obawiać. Będę starał się
pamiętać o tym, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem,
który przyszedł na świat, aby otworzyć dla mnie niebo.

5. Ustanowienie Eucharystii
Pan Jezus nie chciał być tylko dla tych osób, które żyły w
Jego czasach. Ustanowił Eucharystię, aby móc się spotkać
ze mną i abym ja mógł spotkać się z Nim. Przyjmując Pana
Jezusa w Komunii Świętej będę starał się Mu podziękować
za to, że tak bardzo mnie kocha.
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