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BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

Pierwsze czytanie:

Wj 32,7-11.13-14 Bóg przebacza grzesznemu ludowi

Psalm responsoryjny:

Wstanę i wrócę do mojego ojca.

Drugie czytanie:
Ewangelia:

1 Tm 1,12-17 Chrystus przyszedł na świat zbawić
grzeszników
Łk 15,1-32 (krótsza perykopa Łk 15,1-10)
Radość z nawrócenia grzesznika

MODLITWY
TYGODNIA

MODLITWA
PO LEKCJACH
Dziękuję Ci Panie Jezu
za dzisiejsze lekcje,
wiem, że nie wszystko
dobrze się ułożyło.
Z Twoją pomocą
chciałbym lepiej
przygotować się
do następnych lekcji.
Pomóż mi proszę.
Amen.

Zmarła królowa Elżbieta II – głowa Kościoła Anglii
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie...
W wieku 96 lat w zamku Balmoral w Szkocji zmarła
Elżbieta II, od 1952 roku królowa Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Była
również głową („najwyższym zarządcą”) anglikańskiego
Kościoła Anglii. Elżbieta II odznaczała się głęboką wiarą, o
której często mówiła, a jej osobista więź z Bogiem w czasie
sprawowania przez nią funkcji królowej, nabierała
szczególnego znaczenia w jej podwójnej roli (dotyczącej
zresztą wszystkich władców angielskich od czasów
reformacji): zwierzchniczki Kościoła Anglii i „Obrończyni
Wiary” („Fidei defensor”). Ten drugi tytuł „przyznał papież
Klemens VII królowi Henrykowi VIII tuż przed jego
zerwaniem z Rzymem”.
Składając wyrazy współczucia Karolowi III, członkom rodziny królewskiej, a także mieszkańcom
Zjednoczonego Królestwa i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Franciszek przyłącza się do modlitw o
wieczny odpoczynek dla zmarłej Królowej i wyraża uznanie dla jej niestrudzonej służby dla kraju i
wspólnoty narodów, a także dla jej niezłomnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa i mocnej nadziei w
Jego obietnice. Papież zapewnia też o swej modlitwie o Bożą pomoc dla nowego króla w wypełnianiu jego
zaszczytnych obowiązków. Podczas swego długiego życia Elżbieta II spotkała w sumie pięciu papieży, w
tym czterech jako królowa. Pierwszym papieżem, który podejmował ją w tym charakterze był Jan XXIII w
1961 r.

U BOGA WSZYSTKO JEST MOŻLIWE.
Jezus (Mk 10,27)
Ile jest
sakramentów
świętych:
a)
1
b)
4
c)
7
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W raju było dużo
różnych:
a) samochodów
b) zwierząt
c) domów

Na Prawach Rękopisu

Poziomo:
Biblijny opis stworzenia świata znajduje w Księdze?
Pionowo:
Pan Bóg stworzył niebo i ziemię czyli jest …...
W Raju znajdowały się 2 drzewa szczególne:
drzewo poznania dobra i zła oraz drzewo życia (Rdz 2,17; 3,22-24)
Które zdanie jest NIE prawdziwe?
1.
Pan Bóg stworzył wszystkie rośliny i zwierzęta, a także człowieka.
2.
Adam i Ewa zjedli zakazany owoc z drzewa życia.
3.
Pan Bóg kocha każdego człowieka, także grzesznika, ale nienawidzi
grzechu.
Pan Bóg stwarzał świata przez sześć dni, a siódmego dnia odpoczął i dlatego nasz
tydzień składa się z sześciu dni roboczych i jednego świątecznego (Rdz 1,1-2,3).
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