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Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:

SŁOWO BOŻE

Pwt 18,15-20
Bóg obiecuje zesłać proroka
Naucz mnie chodzić Twoimi
ścieżkami.

Drugie czytanie:

1 Kor 7,32-35 Małżeństwo i celibat

Ewangelia:

Mk 1,21-28
Jezus naucza jako mający władzę

Mój ukochany Boże,
wiem, że Ty wszystko możesz.
Z serca proszę Cię całego,
miej w opiece mnie małego,
naucz mnie żyć tak jak trzeba,
i zaprowadź mnie do nieba.
Amen.
MODLITWA TYGODNIA
„W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i
nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten,
który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha
nieczystego. Zaczął on
wołać: „Czego chcesz od
nas, Jezusie
Nazarejczyku? Przyszedłeś
nas zgubić. Wiem, kto
jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu
surowo: „Milcz i wyjdź z
niego”. Wtedy duch
nieczysty zaczął go targać
i z głośnym krzykiem
wyszedł z niego.”

2 lutego 2021 r—Ofiarowanie Pańskie – Święto

Czterdzieści dni po narodzeniu Pana Jezusa Maryja z Józefem
przynieśli Dziecię do świątyni.
Z liter znajdujących się w niebieskich polach ułóż hasło, a dowiesz
się, jak miał na imię człowiek, którego spotkała
Święta Rodzina w świątyni.

Święto Ofiarowania Pańskiego = Święto Matki Boskiej Gromnicznej
Według tradycji, świece poświęcone 2 lutego zapala się w domach w razie grożących
niebezpieczeństw, powodzi, a zwłaszcza burz i gromów. Światło w liturgii symbolizuje
Chrystusa. Symbolika ta opiera się na tekstach biblijnych, w których Jezus mówi o sobie:
"Ja jestem ___________ świata. Kto _______ za Mną, nie będzie chodził w ___________,
lecz będzie miał światło ________". (idzie, ciemności, życia, światłością)

O PRACOWITEJ BERNADETCIE,
CUDOWNEJ GROCIE I PIĘKNEJ PANI Z
LOURDES CZĘŚĆ 2
EWA SKARŻYŃSKA
Z Piękną Panią Różaniec odmawia.
Gdy Ta znika…. Dziewczęta wybiegają:
-Bernadetko, gdzie ty się podziewasz?
- Myślałyśmy już, że coś się stało….
Mama z tatą, poruszeni widzeniem,
Wszystkim wkoło rozgłaszają o tym,
Ale córce nie pozwalają
Iść nazajutrz do Massabielskiej Groty.
Biegnie więc czym prędzej do kościoła.
Księdzu o spotkaniu opowiada,
Ten uśmiecha się wątpiąco, kiedy naraz
Z ust dziewczynki ważny szczegół pada.
Na Prawach Rękopisu
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