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SŁOWO
BOŻE

Pierwsze czytanie:

Ez 34,11–12.15–17 Chrystus zna swoje owce

Psalm responsoryjny: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Drugie czytanie:

1 Kor 15,20–26.28 Królestwo Boże

Ewangelia:

Mt 25,31–46
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

A Ź “Zaprawdę, powiadam wam:”
Ą Ż
B Z

ROZWIĄŻ CIĄG DALSZY:

Każdej literce fioletowej odpowiada literka

C Y zielona. Odkoduj hasło posługując się tabelką.
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“Ćfbcfeńj, yj
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dybclónóęyót
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Łjóyp lźołlótofbcyp,
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Łlótęyót dybclónó”.
Ó I
G R
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Bo byłem głodny,
S F
J O
a daliście Mi jeść;
Ś Ę
K Ń
byłem spragniony,
T E
L N
a daliście Mi pić;
U D
byłem przybyszem,
Ł M
W Ć
a przyjęliście Mnie;
Y C
byłem nagi,
Z B
a przyodzialiście Mnie;
Ż Ą byłem chory,
Ź A
a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie

O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd
jako Królowi świata. Wszystkie
stworzenia dla Ciebie są uczynione.
Rozporządzaj mną jako własnością
swoją.
Odnawiam
moje
przyrzeczenia
chrztu
świętego,
wyrzekam się szatana, jego pychy i
jego spraw, i obiecuję żyć, jak
przystoi dobremu katolikowi. W
szczególniejszy sposób zobowiązuję
się użyć wszystkich sił, aby dopomóc
do zwycięstwa prawom Bożym i
prawom
Kościoła
świętego.
Boskie Serce Jezusa, ofiaruje Ci
nędzne uczynki moje w tej intencji,
ażeby wszystkie serca uznały Twe
święte królowanie i aby w ten sposób
mocno utrwaliło się na całym świecie
Twoje
Królestwo
Pokoju. Amen.

MODLITWA TYGODNIA

Jezus Chrystus Król

POSTACIE BIBLIJNE—Część 7b Gedeon
Potem Gedeon poprosił Boga o trzeci znak. „Tym razem uczyń skórę suchą, a
ziemię mokrą”- poprosił. Rano skóra była sucha a ziemia dookoła mokra. Pan Bóg
odpowiedział na jego prośby.
Szukając schronienia, cały lud Izraela uciekł w góry,
gdzie mieszkał w jaskiniach. Ludzie często
zastanawiali się, czy Bóg już o nich zapomniał? Ale
On słyszał ich modlitwy.
Pewnego dnia, gdy Gedeon młócił zboże aby je
ukryć przed Madianitami, Pan Bóg przysłał do niego
anioła. Anioł pozdrowił go słowami: „Pan z tobą,
wielki wojowniku”.
„Ależ panie, jeśli Bóg jest tutaj, dlaczego pozwala,
aby jego ludziom działa się krzywda? Gdzie są cuda,
które dla nas czynił?” - zapytał Gedeon.
Armia Gedeona rozbiła swój obóz przy źródle.
Tysiące żołnierzy zebrało się żeby walczyć z
Madianitami. Bóg chciał zapewnić, że dotrzyma obietnicy ocalenia Izraelitów.
Nakazał Gedeonowi wybrać tylko trzystu żołnierzy do walki z nieprzyjacielem.
Gedeon wybrał tych, którzy wodę ze źródła pili rękoma.
„Twoich trzystu żołnierzy i Ja pokonamy Madianitów– powiedział Bóg do
Gedeona. Przyszedł czas bitwy.
Tej nocy, Bóg przemówił do Gedeona po raz kolejny. Nakazał mu, udać się do
obozu nieprzyjaciela na zwiady. Gdy Gedeon dotarł na miejsce, usłyszał rozmowę
dwóch żółnierzy. Jednemu z nich przyśniło się, że pokonały ich wojska Gedeona.
Teraz Madianici obawiali się Izraelitów i Gedeon odzyskał odwagę. Pan dał mu
kolejny znak.
Gedeon pośpiecznie udał się do obozu. „Wstawajcie!” - zawołał do swoich
żołnierzy. „Pan wydał nieprzyjaciół w nasze ręce.” Każdy żołnierz dostał do jednej
ręki pochodnię i róg na drugiej. Tak uzbrojeni pomaszerowali na spotkanie
Madianitów.
Na skraju obozowiska, Izraelici zadęli w swoje rogi, a potem wydali gromki okrzyk.
Pod nimi, w dolinie, przerażani Madianici uciekali w popłochu!
W ten sposób wojsko prowadzone przez Pana Boga wygrało bitwę z
nieprzyjacielem. Gedeon był pełen wdzięczności. Z początku brakowało mu
odwagi, ale gdy poprosił Boga o pomoc, On umocnił jego wiarę i uczynił go
wielkim wojownikiem. Izraelici postanowili wybrać Gedeona na swojego króla, bo
dzięki niemu udało im się pozbyć Madianitów. Gedeon zapewnił ich: :To nie ja
będę nad wami panował, ale sam Bóg!”
Nawet, jeśli ludzie nie mają odwagi, ale poproszą Boga o pomoc i wysłuchają Jego
wskazówek, On zajmie się resztą.
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