
Ojciec Święty JPII tak się modlił: Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej 

ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, 

pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. 

Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla 

grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody 

do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z Tobą w oblicze 

Zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy Twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy  

z niezłomną nadzieją „Jezu, ufam Tobie”. 

 Modlimy się także do Św. Rity ze swoimi problemami, troskami, prosząc  

o wstawiennictwo. Nazywana jest „Świętą od spraw trudnych” oraz „Orędowniczką  

w sprawach beznadziejnych”. Za wstawiennictwem św. Rity dokonują się prawdziwe 

CUDA!!!, to wyjątkowa Patronka od spraw beznadziejnych a łaski, które wyprasza… po 

ludzku są nie do wytłumaczenia. ŚWIĘTY JUDA TADEUSZ także jest Orędownikiem spraw 

beznadziejnych.  

Modlimy się za wstawiennictwem do wielu Świętych … do Św. Józefa, św. Antoniego, 

o. Pio, Św. Charbela, można wymieniać wielu, wielu świętych, gdzie również dokonują się 

cuda.  

 Nie zapominajmy o MODLITWIE, módlmy się codziennie, może nie tylko wtedy, kiedy 

nam się grunt pali pod nogami … i jak mówimy „Jak trwoga to do Boga”. Dziękujemy Panu 

Bogu za zdrowie, za rodzinę, że możemy się cieszyć życiem ziemskim, że możemy być 

pomocni dla swojego bliźniego. Modlimy się do MATKI BOŻEJ, która objawiając się czy to:  

w Fatimie, Lourds, La Sallet, Gietrzwałdzie i wielu innych miejscach w świecie zawsze prosi, 

abyśmy się modlili na Różańcu. Wiele razy w historii Modlitwa Różańcowa odmawiana  

z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami 

i nałogami. RÓŻANIEC jest jakby liną ratunkową, jest to modlitwa, która przemienia świat 

zwłaszcza, gdy jest odmawiana wspólnie. Nasza Rodzina, Ojczyzna i świat walczą teraz  

z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek 

przedtem.  

 Odmawiając Różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki, całe nasze życie 

Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami 

u Syna, Jezusa. Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do 

Jezusa. Różaniec to najpiękniejsza, najskuteczniejsza modlitwa… wierzę mocno, że modlitwa 

różańcowa czyni CUDA. Różaniec działa uspokajająco, terapeutycznie z różańcem w ręku 

czujemy się bezpiecznie, to modlitwa medytacji i kontemplacji.  

To są PERŁY MIŁOŚCI I ŁASK!!!  
 

Krystyna Baraniecka 

Z parafii NMP Nieustającej Pomocy  

we Wrocławiu 

(w Radiu Rodzina) 
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Ewangelia według Świętego Jana (J 18, 33b - 37) 

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata 

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus 

odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat 

odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co 

uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby 

królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 

Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: 

«A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to 

narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto 

jest z prawdy, słucha mojego głosu». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 21.11.2021r. 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Cecylii;  

w środę świętych męczenników Andrzeja Dung-Lag i Towarzyszy.  

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

22. 11. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Jana 

Smolańskich w rocznicę śmierci 

 

23. 11. Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo 

Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej 

 

24. 11. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Romana Szajnowskiego 

oraz Kaziemierza i Marii Szajnowskich 

 

25. 11. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Zanosik-Lipka – 

intencja od uczestników pogrzebu 

 

26. 10. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Mycka – intencja od 

przyjaciół 

 

27. 11. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800 O wieczną szczęśliwość dla śp. Janiny i Władysława i ich 

Rodziców oraz śp. Józefy zmarłych z rodziny Kasprzyszaków 

 

28. 11. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisławy Burtan, 

Katarzyny i Władysława Tarapata oraz Edwarda Burtana 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefy i Antoniego 

Czajkowskich i ich zmarłych Rodziców 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mieczysława Miazka 

 w rocznicę śmierci i Stanisławy Miazek oraz zmarłych z rodziny Miazek 

 

1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec pół godziny przed wieczorną Mszą św., tj. o 1730. 

 

 



2. W dzisiejszą niedzielę odbywa się zbiórka do puszek na rzecz prześladowanych 

chrześcijan w Libanie oraz pomocy migrantom 

3. W przyszłą niedzielę, 28 listopada, przypada 1. niedziela Adwentu. W czasie Mszy św. 

zostaną pobłogosławione wieńce adwentowe. 
 

        Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Drogi Księże Proboszczu,  

z okazji imienin życzymy Ci zdrowia  

i Bożego Błogosławieństwa. Niech Jezus 

Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech 

daje Ci siły w prowadzeniu parafii  

i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza 

niech ma Cię zawsze w swej opiece.  

Szczęść Boże! 

Parafianie 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii 
 

Chrystus Król Wszechświata i serc ludzkich 
 

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Ono jest dalekie od wojen, nienawiści, egoizmu. 

Jezus przyszedł dać świadectwo prawdzie, królować w naszych sercach, abyśmy codzienność 

wypełniali miłością, pokojem, sprawiedliwością i prawdą. On chce, abyśmy przeżywali Jego 

królowanie przez dar z siebie samych wobec innych, przez ofiarność. Abyśmy żyli wiarą, 

nadzieją i miłością, abyśmy żyli Jego Ewangelią. Czy pamiętamy o tym, podejmując ważne 

życiowe decyzje? Czy Chrystus króluje w naszym życiu? 

 

Panie, pomóż mi, abym każdego dnia z odwagą głosił Twoje królowanie. Naucz mnie, jak dać 

świadectwo prawdzie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MOC MODLITWY 
Czym jest wstawiennictwo świętych? 

Wynika ono z obcowania ze świętymi, którzy są blisko nas. Zbawieni, którzy przebywają  

w niebie, wypraszają nam potrzebne łaski. Święci, którzy obcują z Bogiem, wspierają nas 

swoimi modlitwami. Dzięki ich wstawiennictwu otrzymaliśmy wiele łask od Boga.  

 Modlimy się do naszego Rodaka świętego Jana Pawła II – to nasz Orędownik, 

Wspomożyciel w trudnych sprawach, który swoim życiem świadczył wielką miłość do Boga  

i ludzi.   

 Pragnę przypomnieć piękną modlitwę JPII do św. Siostry Faustyny w czasie uroczystości 

kanonizacji Siostry Faustyny na Placu św. Piotra w Rzymie, 30 kwietnia 2000 roku. 


