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BIULETYN DLA DZIECI POLSKIEJ PARAFII
M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ I ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LEEDS
Pierwsze czytanie:

Job 7,1-4.6-7 Marność życia ludzkiego

Psalm
responsoryjny:

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Drugie czytanie:

SŁOWO BOŻE Ewangelia:

1 Kor 9,16-19.22-23
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii
Mk 1,29-39
Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy

„Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał
jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za
rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i
usługiwała Mu.”
Te ś c i o w a P i o t r a m i a ł a g o r ą c z k a . G d y
Jezus z uczniami prz yszedł do ich
domu, zaraz w progu powiedziano
Mu o tym zmartw ieniu. I spraw ił, że
opuściła ją gorączka. Wstała i pełna
wdzięczności usługiw ała im. W
rodzinie, którą nawiedził Jezus,
nastała znów radość i pokój.
Panie Jezu, Ty widzisz nasze
mniejsze i większe
krzyże. Proszę Cię za chorych w
mojej rodzinie
i pośród moich bliskich. Umocnij ich
w cierpieniu i nie pozwól, aby ich
krzyż był zbyt ciężki.
Amen.
MODLITWA
TYGODNIA

DZIECI BOŻE NAŚLADUJĄ DOBREGO BOGA
Pragniemy być dobrymi.
Chcemy kochać wszystkich ludzi.
ZAPAMIĘTAJ:
Tylko Bóg mi dopomoże,
Bóg jest dobry.
Ten co stworzył cały świat.
Daje nam piękny świat.
Wznoszę oczy me ku górom
Posyła do nas Jezusa.
Gdzież pomocną znajdę dłoń,
Czyni nas swoimi dziećmi
Tylko Bóg mi dopomoże,
w Rodzinie Bożej,
Ten, co stworzył cały świat. Bóg pragnie, byśmy byli dobrymi
Psalm 120
dla wszystkich ludzi tak,
jak On jest dobry.

Jezus zachęca ludzi:
I wy bądźcie tak dobrymi, jak dobrym jest wasz Bóg Ojciec.

O PRACOWITEJ BERNADETCIE, CUDOWNEJ GROCIE I
PIĘKNEJ PANI Z LOURDES - EWA SKARŻYŃSKA CZĘŚĆ 3
Jaki? Że zanim ujrzała Piękną Panią,
Wicher się gwałtowny rozległ za nią.
- Wicher? – pyta ksiądz mocno przejęty.

Drwią z objawień
miejscowe władze.
Parkan ustawiają
przed grotą.
Ale wiernym to nie
przeszkadza.
Nadal modlić się
przychodzą z ochotą.

-Może to nie wicher, lecz…. Duch Święty!
Z Bernadettą idzie zatem do groty.
Piękna Pani także tam się zjawia.
Jeszcze ładniej się do niej uśmiecha,
Miłym głosem łagodnie przemawia.
-Przyjdź i jutro, i pojutrze – prosi.
Źródło przed nią w skale odkrywa.
Więc przychodzi Bernadetka, by się modlić
Za grzeszników, z Piękną Panią, szczęśliwa.
Ludzi coraz więcej się gromadzi,
Choć nie widzą, tak jak ona, Pięknej Pani.
Wodę czerpią z cudownego źródła,
A ta woda jak lekarstwo działa na nich.

Na Prawach Rękopisu

Sam komisarz wzywa
Bernadettę.
Pytań jej zadaje całą
masę.
- I tak będę tam chodziła – postanawia. –
Niech nie myśli, że się jego gróźb przestraszę.
Piękna Pani o pokutę wszystkich prosi.
Twarz Jej nagle dziwnie zatroskana.
Więc modlitwa znów żarliwa się unosi,
Odmawiają ją pielgrzymi na kolanach.
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