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BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

Dn 12, 1-3 Zmartwychwstanie w czasach
ostatecznych
Psalm responsoryjny: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem.
Pierwsze czytanie:
Drugie czytanie:

Hbr 10, 11-14. 18 Skuteczność ofiary Chrystusa

Ewangelia:

Mk 13, 24-32 Sąd ostateczny

MODLITWA
TYGODNIA

Rzeczy ostateczne są:

śmierć

sąd

piekło

niebo

Kto jest
twoim
patronem?

Panie Jezu, codziennie
ludzie umierają: w
szpitalach, domach, giną w
wypadkach na ulicy w
katastrofach
samolotowych.
Są w śród nich ludzie starzy
i młodzi, dobrzy i źli.
Śmierć ich zabiera.
Nie pamiętaj tego, co było w
ich życiu złe, a doceń to, co
uczynili dobrego.
Spraw, aby czym prędzej
spotkali się z Tobą w Niebie
i modlili się tam za nas.
Niech ci, co płaczą po ich
śmierci, przestaną być
smutni. My mamy przecież
zachowane fotografie
naszych bliskich i zostały
ich dobre uczynki. Modlimy
się za nich i świecimy znicze
na ich grobach.
Panie Jezu, daj wieczny
odpoczynek naszym zmarłym
i zachowaj w nas dobrą
pamięć o nich.

Modlitwa codzienna - Modlitwa to zwracanie się do Boga, bezpośrednio lub
przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych, z wyznaniem wiary,
dziękczynieniem, prośbą lub skruchą. Teksty modlitewne zazwyczaj mają ustaloną
formę. Modlitwa codzienna może jednak przybrać kształt spontanicznej i
niepowtarzalnej rozmowy z Bogiem, tym szczerszej i prawdziwszej, im z
głębszych pokładów naszej kruchości i niedoskonałości płynącej.
Litania to modlitwa wyrażająca błaganie czy też prośbę o pomoc Osób
Boskich lub świętych. Może być odmawiana lub śpiewana. Charakteryzuje się
tym, że na wezwanie osoby prowadzącej modlący odpowiadają formą
błagalną Kyrie eleison czy „Panie zmiłuj się”.
Koronka polega na powtarzaniu w określony sposób i określoną liczbę razy
różnych modlitw. Koronką nazywamy również sam sznur paciorków, służący do
odmawiania określonych modlitw, z jakich składa się dana koronka. Najczęściej
jest to różaniec. Jedną z zamieszczonych w modlitewnikach koronek jest Koronka
do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wywodzi się od św. Jana
Berchmansa, jednak modlitwę tę odmawiało i propagowało wielu świętych.
Nowenna to cykliczne (odprawiane przez kolejnych dziewięć dni) nabożeństwo
w Kościele katolickim lub prywatna modlitwa. Nowenny zazwyczaj poprzedzają
większe święto lub uroczystość.
Responsorium to krótka modlitwa wykonywana w formie śpiewanej: solista
śpiewa/czyta partie, a wierni przeplatają je refrenem.

Modlitwa
•
W każdą porę dnia -rano? czy wieczorem?
•
W różnych potrzebach
•
W kościele czy w domu czy …..

Gdzie ty się modlisz?
Na Prawach Rękopisu

kontakt: iskierka@parafialeeds.org.uk
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MODLIMY SIĘ….

Modlitewniki zawierają litanie, koronki, nowenny, rozważania, responsoria i
modlitwy codzienne.

