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POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W ANGLII I WALII

Wj 3,1-8a.13-15 Powołanie Mojżesza
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
1 Kor 10,1-6.10-12 Życie Izraela na pustyni
jest zapowiedzią rzeczy przyszłych
Łk 13,1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie
MODLITWA
TYGODNIA

Tu dzieje się coś niezwykłego! Ten krzew wygląda jakby płonął.
Ale mimo, że płonie - nie spala się. Mojżesz skrada się do
krzewu. Chce dokładnie zobaczyć, co się tam dziej. „Mojżeszu,
Mojżeszu!” - woła Bóg. I każe Mojżeszowi zdjąć buty. Mojżesz
boi się. Czy ty byś się nie bał, gdyby Bóg przemówił do ciebie?
Mojżesz zdjął buty i upadł na kolana. Nadsłuchuje, co powie mu
Bóg. „Idź do Egiptu” - mówi Bóg do Mojżesza - wyprowadź
mój lud z tego kraju.” Do tej pory Mojżesz pasał owce. Teraz
miał prowadzić lud Boży. Miał go zabrać do nowej ojczyzny.
Odpowiedz na pytania:
1. Kim jest ten człowiek na obrazku?
2. Co Bóg polecił Mojżeszowi uczynić?

+ KI
ORYB

Panie Jezu, Ty przepowiadałeś
pokój dla grzesznego świata i
przyniosłeś ludzkości dar pojednania przez
Twoje cierpienie i śmierć. Kocham Cię i z radością noszę imię
'Chrześcijanin'. Ucz mnie iść za
Twoim przykładem.
Powiększaj moją wiarę, nadzieję
i miłość, abym mógł zamieniać
nienawiść w miłość, a konflikty w
pokój.
Amen
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GORZKIE ŻALE =
Nabożeństwo
wielkopostne śpiewane
w każdą niedzielę
Wielkiego Postu
po południu.

Stacja 4
Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Wśród krzyczącego tłumu na ulicy Jerozolimskiej Maryja odszukała swojego Syna.
Jezus z krzyżem na ramionach, otoczony przez katów, zatrzymał się na chwilę i
popatrzył na Matkę. On Ją zawsze kochał. Jak ja odnoszę się do swoich rodziców?
Przebywam z nimi na co dzień. Oni pracują dla mnie i myślą o mnie. Starają się
zaspokoić każdą moją próbę. Zdarza się - i to do często, że jestem im
nieposłuszny. Nie pomagam im w pracy. Ze szkoły przynoszę złe stopnie.
Stacja 5
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
Jezus jest już mocno zmęczony dźwiganiem krzyża. Ktoś powinien Mu pomóc.
Akurat Szymon z Cyreny wracał z pola do domu. Po drodze zatrzymali go żołnierze
i kazali, aby pomógł Chrystusowi. Niedawno jacyś chłopcy pomogli pchać wózek
staruszce. Ktoś inny przeprowadził ociemniałego przez ulicę. Uczennica z trzeciej
klasy po powrocie ze szkoły posprzątała w pokoju chorej babci.
Stacja 6
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
W czasie drogi na Kalwarię Jezus był bardzo zmęczony. Twarz miał pokrytą krwią,
potem i kurzem. Widziała to święta Weronika. Podbiegła do Jezusa i chustą, którą
zdjęła z głowy, otarła Mu twarz. Za dobry uczynek Jezus zostawił Weronice na
pamiątkę obraz swej twarzy, odbity na chuście. Dziewczynki odwiedziły swoją
chorą nauczycielkę. Zaniosły jej kwiaty i opowiedziały, co działo się w szkole.
Stacja 7
Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem
Jezus był już blisko szczytu góry Kalwarii. Wyczerpany do ostatnich sił, upada
na kamienie. Rani sobie kolana i ręce. Popełniam grzechy, choć często
chodzę do spowiedzi. Grzechy są ciężarem krzyża, pod
którym Chrystus drugi raz upada.
Stacja 8
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Stacja 9
Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem
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Wielki Post jest okres podczas którego przygotowujemy się do
Wielkanocy. Wielki Post trwa od Środy Popielcowej do
Wielkiego Czwartku. To czas pokuty. Ludzie nie urządzają
wtedy hucznych zabaw i ślubów. W kościołach są odprawiane
gorzkie żale i droga krzyżowa. Pokoloruj części z gwiazdkami.
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