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Pierwsze czytanie:

Dz 4,8-12
Kamień odrzucony przez budujących stał się
kamieniem węgielnym

Psalm responsoryjny:

Kamień wzgardzony stał się fundamentem.

Drugie czytanie:

1 J 3,1-2 Jesteśmy dziećmi Bożymi

Ewangelia:

J 10,11-18 Jezus jest dobrym pasterzem

Pan Jezus powiedział o sobie:
„Ja jestem dobrym pasterzem i
znam owce moje” Jan 10,14

Pan Jezus
kocha swoje
„owce”, czyli
ludzi.
Okazał nam
to kiedy
swoje życie
oddał za nas
umierając na
krzyżu.
ODNAJDZ
10 ZMIAN

MODLITWA TYGODNIA
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi
zawsze ku
pomocy,
Strzeż duszy,
ciała mego,
zaprowadź
mnie do
żywota
wiecznego.
Amen.

Anioł, dobrych uczynków
Pewnego razu Stasiowi ciągle przychodziły do głowy różne psoty: namalował na ścianie wielki
samochód strażacki, zbadać, co znajduje się w samum tyle kredensu, albo ulubione kredki
Marysi pochować w zimowych butach mamy. Za każdym razem jednak słyszał głos, że jest
coś ciekawszego od takich psot. Ale co może być od nich ciekawszego? I kto to mówił?
Kiedy tata wrócił z pracy, jak zawsze poszedł do garażu, gdzie miał swój mały warsztat.
Nagle cała rodzina usłyszała jego głos. „Co tu się stało? Kto to zrobił?” Wszyscy od razu
pobiegli zobaczyć, co tak zaskoczyło tatusia.
„Zobaczcie, jak wygląda mój warsztat” powiedział tatuś. „Rzeczywiście wygląda bardzo
dziwnie” uśmiechnęła się mamusia. „Zawsze panuje tutaj bałagan, a teraz wszystko leży na
swoim miejscu: śrubokręty, młotek, kombinerki, piła, brzeszczot, poziomica, wiertarka,
wkręty, wiertła, śrubki, gwoździe… i cała reszta.
„Co za anioły sprawiły mi tę niespodziankę” zapytał tatuś i spojrzał na Stasia, jakby chłopiec
miał coś z tym wspólnego. „Zgadnij, tato” tajemniczo powiedział Staś.
„Chyba jednego anioła już rozpoznałem – tatuś poczochrał synowi głowę. „Dziękuję, synku.”
„Skąd wiedziałeś?” „Nie umyłeś rąk ze smaru” odpowiedział tatuś.
A w łazience…..”Następnym razem nie możemy zapomnieć o myciu rąk, żeby zatrzeć
wszystkie ślady” powiedział Anioł Stróż. „Miałeś rację, Aniele, psoty nie są tak ciekawe jak
dobry uczynki” przyznał szczęśliwy Staś. I dodał: „Sprawić tacie radość to była wielka
frajda.”

Popatrz na swój cień i
przypomnij sobie, że jest ktoś
bliższy niż cień - i to tak jasny,
że niewidzialny, a tak dobry,
że najcichszy, a tak kochany,
że w twoje serce ciągle
zasłuchamy …

To twój Anioł Stróż - przez
Pana Boga ci dany, a znający
cię lepiej od taty i od mamy.
Odezwij się do Niego właśnie
tą modlitwą to może twoje
smutki i strachy przy Nim
wreszcie znikną? …
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