
Litania do Św. Jana Chrzciciela
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo - módl się za nami, 
Święty Janie Chrzcicielu - módl się za nami, 
Wysłanniku Boży, 
Poprzedniku naszego Zbawiciela,

Wzgardzicielu świata, 
Głosie wołający na pustyni, 
Zwiastunie prawdy, 
Wskazujący drogę do nieba, 
Światło proroków, 
Przykładzie męczenników, 
Któryś przed swoim poczęciem był oznajmiony przez Anioła, 
Któryś był poświęcony już w żywocie matki, 
Któryś otrzymał swoje imię z nieba,

Który poświęciłeś się z najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa, 
Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty, 
Który nawróciłeś przez naukę i przykład niezliczoną liczbę ludzi 
do Boga, 
Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy, 
Który dla prawdy krew swoją przelałeś, 
O chwalebny patronie i orędowniku przed Bogiem, 
My, grzeszni - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, 
Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył, 
Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył, 
Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył, 
Abyś nam w godzinę śmierci dopomóc i przy sądzie za nami wstawić się raczył, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Módl się za nami, święty Janie Chrzcicielu, 
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na 
przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj 
dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 16,13-20)

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo
ludzie  uważają  Syna  Człowieczego?”.  A  oni  odpowiedzieli:  „Jedni  za  Jana
Chrzciciela,  inni  za  Eliasza,  jeszcze  inni  za  Jeremiasza  albo  za  jednego
z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział
Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł:
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły
ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś
Piotr  –  Opoka  i  na  tej  opoce  zbuduję  mój  Kościół,  a  bramy  piekielne  go  nie
przemogą.  I  tobie  dam  klucze  królestwa  niebieskiego;  cokolwiek  zwiążesz  na
ziemi,  będzie  związane w niebie,  a  co  rozwiążesz  na ziemi,  będzie  rozwiązane
w  niebie”.  Wtedy  przykazał  uczniom,  aby  nikomu  nie  mówili,  że  On  jest
Mesjaszem. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 23.08.2020r.

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto św. Bartłomieja Apostoła;
w środę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej; w czwartek
wspomnienie św. Moniki; w piątek św. Augustyna, biskupa i doktora kościoła;

w sobotę Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. 
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:

24. 08. Poniedziałek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Anny
i Józefa Okurowskich

25. 08. Wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Najświętszej dla córki Marii i jej Rodziny wraz z podziękowaniem za opiekę
i dar cierpliwości

26. 08. Środa 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: Dziękczynna z racji 39. rocznicy urodzin pana
Konrada Makucha z prośbą o dar zdrowia, potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Najświętszej

27. 08. Czwartek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:  Dziękczynna  z  racji  1.  rocznicy  ślubu
państwa Justyny i Rafała z prośbą o dar zdrowia, potrzebne łaski, błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Najświętszej

28. 08. Piątek 
Nowolesie –  Msza  św.  o  godz.  800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Elżbiety,
Mateusza, Franciszki i ich zmarłych Rodziców

29. 08. Sobota 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  1100: W intencji należących do Stowarzyszenia
Trzeźwościowego „Promienie” z prośbą o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże
na drodze trzeźwości

Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  mamy
Kazimiery Nosek i Jadwigi Gąbki



30. 08. Niedziela 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Tekli,
Franciszka i Henryka Świderskich oraz Anny i Stanisława Bober

Nowolesie - Msza św. o godz.  1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Bronisławy
i Stanisława Białych oraz ich zmarłych Rodziców

Biały Kościół - Msza św. o godz.  1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Tomasza
Miazek w 9. rocznicę śmierci oraz Andrzeja Sochę w 9. rocznicę śmierci

1. W  środę,  26  sierpnia,  w  uroczystość  Najświętszej  Maryi  Panny
Częstochowskiej zapraszamy na II Pieszą Pielgrzymkę z Białego Kościoła do
Sanktuarium Maryjnego w Nowolesiu. W czasie drogi będziemy odmawiać
różaniec,  prosząc  o  dar  zdrowia.  Początek  pielgrzymki  w  kościele  
o godz. 1600.

2. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w naszym
nowoleskim  Sanktuarium  odmawiając  różaniec  przy  kapliczkach
usytuowanych  wokół  kościoła  i  na  placu  sanktuarium.  Modlitwę
rozpoczynamy o godzinie 1730.

Na nowy tydzień – Szczęść Boże! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

Wywiad Jezusa

Jezus niczym wytrawny dziennikarz przeprowadza wywiad wśród swoich uczniów. Zaczyna od

ogólnego pytania: „Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?”. I tu pada wiele

odpowiedzi.  Kiedy jednak Jezus  pyta  bezpośrednio:  „A według was,  kim jestem?”,  zapada

milczenie.  Odzywa  się  tylko  Piotr,  który  rozpoznał  sekret  Jezusa  nie  dzięki  własnym

zdolnościom, lecz dzięki łasce od Boga. Gdyby dziś Jezus nas zapytał: „Co mówią o Mnie twoi

sąsiedzi,  znajomi,  rodzina?”,  mielibyśmy  wiele  do  opowiadania.  A  jaka  byłaby  moja

odpowiedź, gdyby zapytał: „A kim jestem dla ciebie?”? 

Jezu, Ty cieszysz się za każdym razem, gdy odkrywam Cię bardziej, poznaję więcej, i w tym

poznawaniu Ciebie, objawiasz mi mnie samego. 
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