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Pierwsze
czytanie:
Psalm
responsoryjny:
Drugie
czytanie:

Ewangelia:

Mdr 6,12–16
Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają
Ciebie, mój Boże, pragnie dusza
moja.
1 Tes 4,13–18 Powszechne
zmartwychwstanie

Mt 25,1–13 Przypowieść o dziesięciu
pannach

MODLITWA
TYGODNIA
„Bóg nie jest Bogiem
umarłych, lecz
żywych; wszyscy
bowiem dla niego
żyją” (Łk 20, 38)
Módlmy się za poległych w
obronie Ojczyzny, aby radowali
się życiem w tej ojczyźnie, w
której nie ma już cierpienia i
śmierci. Amen

JAKI MA BYĆ POLAK
Polaka celem skrucha
przed Bogiem
Mir z przyjacielem,
A walka z wrogiem,
Cześć dla siwizny,
czyste sumienie,
Miłość ojczyzny
i poświęcenie.

POSTACIE BIBLIJNE—Część 6 Debora
Po pewnym czasie, ludzie znów przestali słuchać Pana Boga. Pan, postanowił więc ich ukarać,
oddając na pastwę okrutnego wroga. Izraelici zaczęli wtedy modlić się o ocalenie.
Przywódczynią Izraelitów była Debora, którą uważano za sprawiedliwego sędziego. Wierzyła, że
Bóg chce ocalić swój lud.
Debora wezwała mężczyznę imieniem Barak i nakazała mu poprowadzić wojsko na górę Tabor.
Wtedy ona, używając podstępu, zmusiłaby
wojsko nieprzyjaciela, aby udało się w stronę
rzeki a tam jej żołnierze zaatakowaliby ich.
Ale żołnierze obawiali się wroga i nie
wierzyli jej. Nie chcieli wyruszyć do ataku,
chyba, że Debora poszłaby z nimi. „Proszę
bardzo. Ale wtedy Bóg odda wroga w ręce
kobiety” - powiedziała im.
Debora i Barak poprowadzili wojsko na górę
Tabor. Wojska nieprzyjaciela zbliżały się w
ich kierunku. Kiedy już byli bardzo blisko,
Debora dała rozkaz do ataku. Żołnierze
zbiegli z góry… i pokonali wrogów.
Debora wychwalała Boga pieśnią za pomoc
w pokonaniu wrogów ludu Izraela. „Spraw,
Panie, aby wrogowie Twoi zginęli. Ale ci,
którzy Cię kochają, niechaj jaśnieją niczym
słońce.” Wśród Izraelitów na wiele lat
zapanował pokój.

JEST KTOŚ, KTO CZEKA NA MNIE Z MIŁOŚCIĄ
Co chcesz powiedzieć Panu Bogu?
Zaznacz swoją słuchawkę
i dołącz do niej chmurkę.

Miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie
Na Prawach Rękopisu
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