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Pierwsze czytanie:

BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII
Joz 5,9a.10-12 Naród wybrany obchodzi
pierwszą Paschę w ziemi obiecanej

Psalm responsoryjny: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg.
2 Kor 5,17-21 Bóg pojednał nas z sobą w
Drugie czytanie:
Chrystusie
Łk 15,1-3.11-32 Przypowieść o synu
Ewangelia:
marnotrawnym

MODLITWA
TYGODNIA

Bóg was kocha— powiedział Jezus. — Bóg kocha was
tak bardzo, że czeka, aż będziecie gotowi, by przyznać
się błędu, wrócić do Niego i przeprosić. Bóg jest taki, jak
ojciec w historyjce, którą że zaraz opowiem.
Był sobie ojciec, który miał dwóch synów. Młodszy syn
uciekł z domu, zabierając swoją część majątku.
Pomyślał, że jest bogaty i może robić wszystko, co mu
się podoba! Wydawał więc pieniądze, wydawał i
wydawał … aż nagle okazało się, że wydał wszystko!
Teraz nie miał już żadnych pieniędzy. Był biedny. Był
tak biedny, że musiał bardzo ciężko pracować w
chlewiku przy świniach. Był tak biedny, że głodował. Był
tak biedny, że zaczął jeść karmę dla Świn! Był tak
biedny i głodny, że wreszcie postanowił wrócić do domu
ojca. Jego ojciec zobaczył go z daleka. Był bardzo
szczęśliwy, że widzi wracającego syna. Wyściskał go
i wycałował.
Przepraszam… - powiedział
młody człowiek do swojego
ojca. — Wyrządziłem krzywdę
tobie, naszej rodzinie i Bogu.
Byłem samolubny, zachłanny i
…
Ale jego ojciec już wołał do
służących: - Wrócił do domu!
Mój syn jest znowu z nami!
Przynieście mu piękne szaty,
nałóżcie mu palec pierścień, a
na nogi buty! Musimy to
uczcić! Zróbmy wielkie
przyjęcie! Będzie muzyka i
tańce! Bawmy się!

Panie mój, Ty też stałeś się
człowiekiem i wziąłeś ciało
z Matki Dziewicy.
Ty też za ziemskiego życia
zechciałeś mieć Matkę.
Dziś jest święto
wszystkich matek.
Dziękuję Ci za moją matkę.
Jej zawdzięczam to,
że jestem.
Z niej wziąłem swoje ciało,
swoją krew.
Ona mnie karmiła swoim
mlekiem. O na nic za to nie
chce ode mnie, pragnie
tylko i modli się, abym był
dobry i w życiu szczęśliwy.
Dziś powiem jej wiele razy,
że za wszystko jej dziękuję,
że kocham ją zawsze i
zawsze będę jej radością.
Tobie dziś, Panie,
dziękuję za cud,
jakim jest moja matka.

Stacja 10 Pan Jezus z szat obnażony
Są już na szczycie góry Kalwarii. Rozpoczyna się krzyżowanie. żołnierze
brutalnie zdzierają z Jezusa suknię, która przyschła do zranionego ciała.
Szarpią bezlitośnie. Zbawicielu mój, czuję jak strasznie musiało Cię to
boleć. Stojąc bez ubrania, wstydziłeś się naszych nieskromnych myśli,
słów i uczynków.

Stacja 11 Pan Jezus przybity do krzyża

Zbawicielu, patrząc na obraz, widzę, jak kat wyciąga Twoje ręce,
przyciska je do krzyża i wbija wielkie gwoździe. Na głowie miałeś koronę
z cierni, a w rękach i nogach gwoździe. Jak bardzo musiałeś cierpieć. Jak
mocno musiałeś nas kochać, że zgodziłeś się na takie katusze. Niektóre
dzieci nie kochają drugich, kłócą się i biją.

Matka dzieci Bożych
Matka. To słowo ludzie uważają za najpiękniejsze,
najmilsze. Matka kocha swoje dzieci. Dzieci ją
też kochają. Wiedzą, że u niej zawsze znajdą
pociechę i pomoc.
Pan Jezus dał Rodzinie Bożej kościołowi swoją
Matkę, Maryję. Kiedy umierał na krzyżu, spojrzał
na Matkę i stojącego obok niej ucznia, Jana, i
powiedział: “Oto syn Twój. Oto Matka twoja.” Pan
Jezusa myślał wtedy o nas.

Jako dzieci Boże kochamy Matkę Najświętszą.
Codziennie modlimy się do Niej. Z radością
obchodzimy Jej święta.
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