22 sierpnia 2021 r.
Dwudziesta pierwsza
Niedziela zwykła
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I ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LEEDS
Joz 24,1-2a.15-17.18b
Pierwsze czytanie:
Przypomnienie powołania narodu
Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest
Psalm responsoryjny:
dobry.
Ef 5,21-32 Miłość małżeńska naśladowaniem
Drugie czytanie:
miłości Chrystusa i Kościoła
Ewangelia:

J 6,54.60-69 Słowa życia wiecznego

Słowa Twoje, Panie, ___ duchem i życiem.
Ty _____ słowa życia wiecznego.

„Kto _______ moje ciało i ___ moją krew, ma życie
wieczne, a Ja go _________ w dniu ostatecznym”
(pije, masz, wskrzeszę, spożywa, są)

B r a t Ta d e u s z Ru c i ń s ki

I ODPUŚĆ NAM
NASZE WINY
Bo gdy się ich wstydzimy
Odwracamy od Ciebie myśli i oczy,
Jak słonecznik, co przed słońcem
Chce ukryć twarz w nocy
I ciężko mu bardzo,
Gdy się gapi w ziemię….
Jak ja, gdy wiem już,
Że winy swej nie zmienię.
Tylko Ty ją możesz przekreślić, przebaczyć
I uśmiech na mej twarzy, jak słońce zobaczyć.

MODLITWA TYGODNIA

Woda, owoce, ryż, kukurydza
i banany, niech zawsze będą
w obfitości
tam, gdzie
ludzie
gromadzą
się, aby
słuchać, co
mówią
misjonarze o
Tobie Panie.

26 sierpnia
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
MRYJ
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MRYJ◊, KRL◊W◊ P◊LSK, JSTM PRZY T◊B,
PMTM, CZWM!"
Na Jasnej Górze trzyma straż,
By naród wytrwał w wierze.
Ona Królowa i Wódz nasz,
My dzieci, Jej rycerze.
Nie mało nas, nie mało nas,
nie traćmy przeto ducha.
Bo przyjdzie czas, bo przyjdzie czas,
Bóg Matki swej wysłucha.
Na Jasnej Górze...
Rozwinie sztandar wzniesie krzyż,
Jak błękit, jak lazury.
I wszystkie serca porwie wzwyż,
Do góry, Jasnej Góry.
Nie mało nas...
Na Jasnej Górze:

29 sierpnia
Sobota
Męczeństwo
św. Jana Chrzciciela

Na Prawach Rękopisu

Jan Chrzciciel był jedynym synem kapłana Zachariasza i Elżbiety,
krewnej Najświętszej Maryi Panny. Jego cudowne narodzenie i
posłannictwo zwiastował Anioł Gabriel Zachariaszowi. Do chwili
urodzenia dziecka Zachariasz był niemy za to, że nie chciał dać
wiary słowom anioła. Odzyskał mowę dopiero w momencie
nadawania imienia swemu dziecku.
W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza rozpoczął swą
misję poprzednika i zwiastuna Zbawiciela. Chrzcił wodą ciągnące do
niego tłumy. Ochrzcił również Jezusa. Wielokrotnie widział Go i
świadczył o Nim wobec ludu: "Oto Baranek Boży, który gładzi
grzechy świata". Na jego działalność zwracała uwagę starszyzna
żydowska, która zajęła stanowisko wyczekujące. Zainteresował się
nim władca Galilei, Herod II Antypas.
W czasie uczty urodzinowej pijany król pod przysięgą zobowiązał
się córce Herodiady, Salome, dać wszystko, o cokolwiek poprosi. Ta
po naradzie z matką zażądała głowy Jana Chrzciciela. Zginął on
ścięty mieczem. Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu.
Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, którego Kościół czci w
ciągu roku dwukrotnie: 24 czerwca - w uroczystość jego
narodzenia, i 29 sierpnia, we wspomnienie jego męczeńskiej
śmierci.
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