Litania do św. Józefa
Kyrie eleison, -- Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. -- Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, -Duchu Święty, Boże, -Święta Trójco, jedyny Boże, -Święta Maryjo, -- módl się za nami.
Święty Józefie, -Przesławny Potomku Dawida, -Światło Patriarchów, -Oblubieńcze Bogarodzicy, -Przeczysty Stróżu Dziewicy, -Żywicielu Syna Bożego, -Troskliwy Obrońco Chrystusa, -Głowo Najświętszej Rodziny, -Józefie najsprawiedliwszy, -Józefie najczystszy, -Józefie najroztropniejszy, -Józefie najmężniejszy, -Józefie najposłuszniejszy, -Józefie najwierniejszy, -Zwierciadło cierpliwości, -Miłośniku ubóstwa, -Wzorze pracujących, -Ozdobo życia rodzinnego, -Opiekunie dziewic, -Podporo rodzin, -Pociecho nieszczęśliwych, -Nadziejo chorych, -Patronie umierających, -Postrachu duchów piekielnych, -Opiekunie Kościoła Świętego, -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.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca
Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako
Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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Ewangelia według Świętego Jana (J 3, 14-21)
Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna
na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.
Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego
uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby
się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 14.03.2021r.
W tym tygodniu w piątek obchodzimy uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
15. 03. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od sąsiadki Danuty Lis
16. 03. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa Lisa
w 24. rocznicę śmierci i jego zmarłych Rodziców
17. 03. Środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Zbigniewa
i Władysławy Łozów i ich zmarłych Rodziców oraz śp. Władysława Cygana
18. 03. Czwartek
Biały Kościół - godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Zbigniewa Szostek i jego
zmarłych Rodziców i Teściów, zmarłych z rodziny Kondrackich i Szostków oraz
śp. Danuty Maślanki
19. 03. Piątek
Nowolesie – Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefy Zimka
w 25 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Zimków i Polaków oraz śp. Józefa
Grabarczyka w 2 rocznicę śmierci – intencja od wnuczki Izabeli Woźniak.
Biały Kościół - godz. 1815: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefy i Władysława Goraj
20. 03. Sobota
Nowolesie – Msza św. o godz. 1700: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Teresy Drozd,
śp. Józefy i Ludwika Szczotka oraz śp. Wioletty Urbaniak-Jasiowskiej. 2) O wieczną
szczęśliwość dla śp. Jana Patera
21. 03. Niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ludwiki Ciuła
w 5 rocznicę śmierci oraz śp. rodziców: Anastazji i Michała
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia,
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla dzieci i wnuków
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stefanii i Piotra
Nazarkiewiczów oraz ich zmarłych Rodziców i Rodzeństwa

1. Przez okres Wielkiego Postu odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w piątki w Nowolesiu po Mszy o godzinie 1700 i Białym Kościele o godz. 1815.
Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele po Mszach świętych.
2. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1630.
3. W ramach przygotowań do Świąt Wielkanocnych w przyszłą niedzielę, 21 marca,
podczas Mszy św. ks. dr Lech Nowak z Wrocławia wygłosi konferencję o dobrym
przygotowaniu do Sakramentu Spowiedzi.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże!

----------------------------------------------------------------------------------------------------Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Droga do światła
Wielki Post jest czasem, w którym uświadamiamy sobie, że Bóg nas miłuje, że daje nam
najcenniejszy dar – swojego Syna, abyśmy mieli życie. Bóg pragnie, abyśmy mocno
wierzyli w tę prawdę, żeby nikt z nas zginął. Biedny jest człowiek, który nie wierzy
i odrzuca miłość Boga lub krąży po bezdrożach, bo w jego życiu panują ciemności, gubi
się. Tymczasem wiara rozświetla nasze drogi, daje szczęście, prawdziwą radość. Wielki
Post jest właśnie taką drogą do światła. I my możemy nią podążać, jeśli staniemy
w prawdzie o naszym życiu przed Bogiem i odsłonimy przed Nim nasze serce tak jak
Nikodem. Bóg nas kocha, więc pomoże nam swoją obecnością, da światło i życie.
Panie Jezu, przychodzę do Ciebie jak Nikodem. Proszę, oświeć moje serce i wskaż mi
drogę do przemiany mojego życia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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św. Józefa

