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Pierwsze czytanie:

Iz 50,5-9a Bóg wspiera swego sługę w
prześladowaniach

Psalm responsoryjny:

W krainie życia będę widział Boga.

Drugie czytanie:

Jk 2,14-18 Wiara nie połączona z uczynkami
jest martwa

Ewangelia:

Mk 8,27-35 Zapowiedź męki Chrystusa

Jezus _____(duła) się ze swoimi uczniami do
wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze _____
(tłpay) uczniów: „Za kogo _____(żwąuaja) Mnie
ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za ____(annJ)
_______ (ecarclziihC), inni za ______ (alaEisz),
jeszcze inni za jednego z _____(ooówkprr)”. On
ich zapytał: „A wy za kogo Mnie ______
(ażweaiuc)?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś
_______ (meMajzess)”. Wtedy surowo im
przykazał, żeby nikomu o Nim nie ____ (wmióil).
I zaczął ich pouczać, że ____(ynS) ______
(yczweoizCł) musi wiele ______ (cpiieerć), że
będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i
uczonych w Piśmie; że będzie _____ (yitbaz), ale
po ______ (herczt) dniach ___________
(azsttcwymhearinw).

PIERWSZA ZAPOWIEDŹ MĘKI PANA JEZUSA UCZNIOM

MODLITWA TYGODNIA
Panie, dodaj mi sił do znoszenia
trudów każdego dnia i do przyjmowania
tego, co się wydarzy. Ty sam kieruj
moją wolą, przyciągając ją do siebie, i
ucz mnie co
dzień,
jak
mam wierzyć
w Ciebie, jak
cierpieć i jak
przebaczać z
miłością
Twoją
w
moim sercu.
Amen

„Jeśli kto chce _____(óśjćp) za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech
_____ (meeiwź) krzyż swój i niech Mnie
_____ (śladejaun). Bo kto chce _____
(chazwoća) swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z powodu Mnie i _____
(iilwgaEen), ten je ______(hzcaawo)”.

PODZIĘKOWANIE
DLA RODZICÓW
Na melodię Alleluja śpiewane i
napisane przez Leonarda Cohen’a
Mamusiu kiedyś cud się stał
Bóg w Twoje ręce życie dał
Pod Twoim sercem moje bić
zaczęło
Że kochasz mnie od pierwszych
chwil
Że kochasz tak jak nigdy nikt
Dziękując chcę zaśpiewać
Alleluja x5
Ty czuwasz tato nad mym snem
I wstajesz zanim wstanie dzień
A ja spokojnie śpię, bo jesteś
blisko
Za chleb codzienny i za moc
I za spokojny dzień i noc
Dziękując chcę zaśpiewać
Alleluja x5
Dobry Boże pełen chwał
Żeś mi takich rodziców dał
Modlitwę dziękczynienia Ci
przynoszę
Za oczu mojej mamy czar
I za tatusia w sercu żar
Dziękując chcę zaśpiewać
Alleluja x9
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