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SŁOWO
BOŻE

WIARY

BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

Nr. 764

Pierwsze czytanie:

Ba 5,1-9 W drodze do nowego Jeruzalem

Psalm responsoryjny:

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Flp 1,4-6.8-11
Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa
Łk 3,1-6
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Drugie czytanie:
Ewangelia:

JAN CHRZCICIEL GLOSIŁ:

MODLITWA
TYGODNIA
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Siedzę i
myślę.
Myślę i
dumam.
Marzę i modlę się,
i mam nadzieję.
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Marzę, rozmyślam
i mam nadzieję,
że słyszysz Boże,
co mówię do Ciebie.
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LISTY DO DZIECIĄTKA JEZUS
Pisanie listów do Dzieciątka Jezus przez dzieci jest zwyczajem katolickim. Dzieci w Adwencie
piszą same lub dyktują rodzicom, a małe dzieci, które jeszcze nie umieją pisać, mogą list
narysować. W listach tych dzieci wyrażają swoje prośby i życzenia odnośnie prezentów
gwiazdkowych. Mogą one zawierać różne ich intencje modlitewne i obietnice szczerych
wysiłków, aby podobać się Bogu w okresie przygotowania świąt Narodzenia Pańskiego.
Dzieci idąc spać po wieczornej modlitwie kładą listy na parapecie okna, skąd według ich
przekonania aniołowie zabierają w nocy i zanoszą do Dzieciątka Jezus. Ten czarujący
zwyczaj jest niedawny. Pomaga rodzicom i katechetom umocnić w duszach dzieci wagę
szczerego przygotowania się na święta Bożego Narodzenia. Pomaga również rodzicom
poznać
życzenia
dzieci,
które
mogą
zrealizować
na
Boże
Narodzenie.
Dzieci pisząc intencje i prośby, uczą się równocześnie formułować własnymi słowami
modlitwy błagalne, które są ich dobrym przygotowaniem do czynnego udziału w liturgii
Kościoła.

Święty Mikołaj urodził się w Patarze około 280 roku. Na początku IV wieku został
biskupem Miry, miasta, w południowo-zachodniej części Azji Mniejszej, dziś leżącego na
terenach tureckich. Tam żył i tam zmarł. Został pochowany 6 grudnia 342 roku. I dlatego 6
grudnia świętujemy jego imieniny.
Święty Mikołaj pochodził z zamożnej rodziny, ale był wrażliwy na ludzką biedę i krzywdę.
Pomagał biednym przez całe swoje życie i robił to zwykle w bardzo dyskretny sposób.
Zawsze wstawiał się za skrzywdzonymi. Wieść o jego dobroczynności i o cudach szybko
rozeszła się najpierw po okolicy, a potem po świecie.
Na Prawach Rękopisu

kontakt: iskierka@parafialeeds.org.uk

For Private Circulation Only

