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Pierwsze czytanie:

Pwt 4,1-2.6-8 Zachowywać prawo Boże

Psalm responsoryjny:

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Drugie czytanie:

Jk 1,17-18.21b-22.27 Wprowadzać słowo w
czyn

Ewangelia:

Mk 7,1-8.14-15.21-23 Prawo Boże a zwyczaje

Pan Jezus w Ewangelii zwraca nam uwagę, że nie wolno czcić Pana Boga tylko
wargami, a sercem być daleko od Niego. Pan Jezus nie chce, żebyśmy udawali
pobożnych ludzi, ale żebyśmy takimi naprawdę byli. On nie chce, byśmy byli
podobni do faryzeuszy, którzy uważali się za najlepszych czcicieli Pana Boga.
Pan Jezus nie chce, żebyśmy udawali, że oddajemy cześć Bogu Ojcu. Pragnie,
żeby za naszymi słowami szły dobre czyny. One będą potwierdzać, że jesteśmy
prawdziwymi wyznawcami Pana Boga, którzy nie czczą Go wargami, ale
konkretnymi czynami.
Pamiętaj! Aby być prawdziwym katolikiem, nie wystarczy tylko powiedzieć, że
kochasz Pana Boga i że w Niego głęboko wierzysz. Nie wystarczy zawiesić na
ścianie w domu krzyż i obraz Matki Bożej. Za twoimi słowami i za znakami
wiary musi iść dobre postępowanie.
MODLITWA TYGODNIA

Przyjdź Duchu Święty.
Oświeć mój rozum,
bym poznał
moje grzechy.
Wzbudź w moim
sercu żal
i spraw,
bym szczerze dążył
do poprawy.
Amen
Zdarza się, że zasmucamy Boga - Dobrego Ojca, że nie słuchamy Go i grzeszymy. Pan Bóg nie
chce, abyśmy od Niego odeszli. Czeka z utęsknieniem na powrót grzesznika. Jeżeli zawiniłeś,
odwracając się od Ojca, możesz do Niego wrócić przez żal za grzechy, postanowienie poprawy,
szczerą spowiedź i zadośćuczynienie za swoje grzechy. Bramą powrotu jest Sakrament Pokuty.

BÓG OJCIEC KOCHA KAŻDEGO CZŁOWIEKA
Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem,
Raduje się każdym moim gestem,
Alleluja - Boża radość mnie rozpiera, uuuu
(słowa piosenki religijnej)
Bóg Ojciec - Bóg jest Stwórcą całego świata, także ludzi, dlatego możemy nazywać Go Ojcem.
Bóg mówi - ”Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie”
(Mt 6,8)
Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem. Wie o nas wszystko, troszczy
się o nas. Daje nam piękny świat, rodzinę, zdrowie i zdolności.
Pan Bóg nas bardzo kocha W jaki sposób okazujesz
miłość Panu Bogu?
Podczas wieczornej modlitwy
podziękuj Panu Bogu za
ludzi, którzy troszczą się o
ciebie.

Święta Matka Teresa z Kalkuty
- Wspomnienie 5ego Września
Matka Teresa – właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu – urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w
Skopje (dziś Macedonia) w rodzinie Albańskiej. Mając 18 lat wstąpiła do Irlandzkiego
Zgromadzenia Loretanek i wyjechała do Indii.
W 1937 złożyła śluby wieczyste, przyjmując imię Teresa. W 1946, podczas pobytu w
Indiach zetknęła się z wielką biedą w Kalkucie i postanowiła założyć nowy instytut
zakonny, który zająłby się opieką nad najuboższymi. W 1949 r. nowe zgromadzenie
zostało zatwierdzone przez arcybiskupa Kalkuty, a w 1965 r. zgromadzenie
otrzymało zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. Misjonarki miłości prowadzą w
Indiach i na całym świecie sierocińce, domy dla chorych i umierających. W ciągu
długiego życia Matka Teresa przemierzała cały świat, zakładając placówki swej
wspólnoty zakonnej i pomagając na różne sposoby najuboższym i najbardziej
potrzebującym. W 1963 r. założyła męską wspólnotę czynną Braci Misjonarzy
Miłości. W 1976 r. utworzyła wspólnotę kontemplacyjną dla sióstr i braci. Otrzymała
wiele nagród i odznaczeń międzynarodowych, m.in.
Pokojową Nagrodę Nobla w 1979 r. Obecnie w ponad 560 domach w 130 krajach
pracuje prawie 5 tys. sióstr. Gałąź męska zgromadzenia liczy ok. 500 członków w
20 krajach. W Polsce zgromadzenie jest obecne od 1983 r. Zmarła na zawał serca
w Kalkucie 5 września 1997 r. w opinii świętości. Jej pogrzeb miał charakter
należny osobom o najwyższej randze w państwie. Beatyfikacji Matki Teresy
dokonał Jan Paweł II dnia 19 października 2003 r. 4ego Września 2016, papież
Franciszek uznał świętość Matki Teresy z Kalkuty.
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