
 

Natalka... 

Kontynuując nasz cykl „znani – nieznani w naszej Parafii”, w którym pisaliśmy o Księżach, 

Różach Różańcowych, oddziałach Caritas i Akcji Katolickiej oraz – Scholi, dziś spróbujemy 

przybliżyć sylwetkę naszej organistki, pani Natalki Strzeleckiej. 

Pojawiła się w naszym kościele wraz z Księdzem Aleksandrem Ilnickim i – jak mówi – to 

właśnie on zachęcał ją i jej koleżankę do gry na organach, jako że sam był uzdolniony i 

kształcony muzycznie. To samo można powiedzieć o naszej Natalce. Uczyła się w szkole 

muzycznej I stopnia od 13. roku życia. A uczyła się... gry na skrzypcach (wszyscy wiedzą, 

że jest to bardzo trudny do opanowania instrument). Dodatkowo – poznawała tajniki gry na... 

fortepianie. W szkole muzycznej obowiązkowy był udział w próbach chóru. Stanowiło to 

znakomitą okazję do doskonalenia umiejętności wokalnych. 

To jednakże było później – wspomina. A wszystko tak naprawdę zaczęło się od pianina i 

urodzin koleżanki. Przypadek czy nie – nie nam rozstrzygać. Natalia za zaoszczędzone 

pieniądze (przy wsparciu rodziców) zakupiła sobie pierwszy keyboard. Zwieńczeniem jej 

drogi muzycznej była 2-letnia nauka w studium organistowskim we Wrocławiu. 

Jak często bywa, w parze z uzdolnieniami muzycznymi idą uzdolnienia matematyczne. 

Natalia jest dobrą uczennicą klasy matematyczno-biologicznej w liceum ogólnokształcącym 

we Wrocławiu. Dodajmy, że jest to klasa maturalna, a nasza bohaterka myśli o studiach na 

kierunku zgodnym z profilem klasy. 

Przyznaje, że ma rozległe zainteresowania: lubi każdy rodzaj muzyki, lubi wędrówki po 

górach. W Bieszczadach była trzy razy. 

Nie wiem, jak filigranowa Pani Natalia godzi wszystkie swoje obowiązki i zainteresowania. 

Wiem, że zawsze i w Nowolesiu, i w Białym Kościele – możemy na nią liczyć, słuchać jej 

gry i pięknego śpiewu. 

                                                            Rozmawiała: Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka) 

                                                                                                             (Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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                           Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 17,11-19) 

 

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i 

Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. 

Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich 

widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. 

Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, 

upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy nie 

dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by 

wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja 

wiara cię uzdrowiła”. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-ja07ZnquBWw/Vix3yS3PM7I/AAAAAAAAEFI/n9R_XnKdbY4/s1600/Id%C5%BA+twoja+wiara+ci%C4%99+uzdrowi%C5%82a.jpg


                          OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA    DDUUSSZZPPAASSTTEERRSSKKIIEE    --    1133..1100..22001199rr..  

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora 

Kościoła; w środę św. Jadwigi Śląskiej; w czwartek św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i 

męczennika; w piątek święto św. Łukasza, ewangelisty. Obchodzącym w tym tygodniu imieniny i 

jubileusze życzymy wielu łask Bożych. 

1144..1100..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

            BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  mmęężżaa  JJaannaa  

                                                                KKwwiieekkaa,,  ccóórrkkii  KKrryyssttyynnyy  SSzzyysszzkkii  oorraazz  rrooddzziiccóóww::  MMaarriiii  ii  TToommaasszzaa..  

  

1155..1100..  WWttoorreekk..  

              BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..    OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  EEddwwaarrddaa  

                                                                  RRyyddzzaa  ((zz  rraaccjjii  pprrzzyyppaaddaajjąąccyycchh  iimmiieenniinn))..  

                                                                                    

1166..1100..  ŚŚrrooddaa..  

                                  

                NNoowwoolleessiiee    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  O dar zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę    

                           Maryi dla pani Stanisławy Michułki.  

  

1177..1100..  CCzzwwaarrtteekk..                                                                        

  

                  BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii,,  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  

                                                                    ii  ooppiieekkęę  MMaarryyii  ddllaa  ppaańńssttwwaa  MMaarrttyy  ii  MMaarriiuusszzaa  ww  55  rroocczznniiccęę  śślluubbuu  

                                                                    oorraazz  iicchh  ssyynnaa  KKaaccpprraa..  

1188..1100..    PPiiąątteekk..  

    

                NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  BBeeaattyy  CCyyggaanniikk  

                                                        ((iinntteennccjjaa  oodd  SSiióóssttrr  ZZaakkoonnnnyycchh))..  

1199..1100..  SSoobboottaa..  

                                                    

                    NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  BBeeaattyy  CCyyggaanniikk  

                                                          ((iinntteennccjjaa  oodd  rrooddzziinn::  CCiiuułłaa,,  KKaasspprrzzyysszzaakk,,  PPlleewwaakk  ii  GGrroonnddyyss))..  

  

2200..  1100..  NNIIEEDDZZIIEELLAA    XXXXIIXX  ZZWWYYKKŁŁAA  

                                          

                        BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ii  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  

                                                                        DDllaa  RRooddzziinnyy,,  DDzziieeccii  ii  WWnnuukkóóww..  

  

                        NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..    OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  WWłłaaddyyssłłaawwyy,,  

                                                              WWłłaaddyyssłłaawwaa  ii  AAnnnnyy  MMaazzuurr..  

  

                        BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  ZZaa  PPaarraaffiiaann..  

  



1. Nabożeństwa Różańcowe w dni powszednie odprawiane są o godz. 16
30

. W 

poniedziałki, wtorki i czwartki nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu odprawiane są w Białym Kościele; w środy, piątki i soboty w Nowolesiu. 

W niedziele w Nowolesiu różaniec o godz. 9
30

, w Białym Kościele o godz. 11
30

.  

2. Dzieci pierwszokomunijne i szkolne prowadzą różaniec w Białym Kościele we wtorki, 

a w Nowolesiu w środy. Panie należące do Różańca proszę o prowadzenie modlitwy 

w te dni, kiedy nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu. 

3. Jest jeszcze możliwość dołączenia do Kursu Alpha. Zapraszamy na spotkanie we 

wtorek o 18
30

 do budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele.  

4. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie liturgii 

Mszy św. odpustowej w Nowolesiu oraz osobom, które przygotowały kościół i plac 

przy sanktuarium. 

5. W czwartek 17.10 – na TV Polonia o godzinie 16:25 zostanie wyemitowany program 

o naszym Sanktuarium i obrazie Matki Bożej Różańcowej. 
 

                                                                                                           Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!            

..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

    Komentarz do dzisiejszej Ewangelii.  

                                                        Wdzięczność i posłuszeństwo. 

                                                

Bóg jest hojnym dawcą. Nieustannie obdarowuje łaskami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi. 

Aby to odkryć, potrzeba wdzięczności. Uznanie bycia obdarowanym jest pierwszym 

krokiem w efektywnym posługiwaniu się wszystkim, co otrzymaliśmy. Wdzięczność to 

również ufność, że Bóg wie najlepiej, czym nas obdarować i w jaki sposób.  

W dzisiejszej Ewangelii odpowiedź Jezusa wydaje się nie mieć nic wspólnego z prośbą 

trędowatych. Przepisy prawa rygorystycznie określały procedurę potwierdzenia oczyszczenia 

z trądu. Tymczasem ci chorzy mają udać się do kapłanów, nadal skażeni trądem.  

Warto wyruszyć w drogę ku kapłanom, ku pośrednikom Bożej mocy i łaski. Zaufać 

Chrystusowi to przyjąć Jego pomoc w taki sposób, jaki On wskazuje.  

Wówczas możemy doświadczyć nie tylko uzdrowienia ciała, lecz przede wszystkim serca, 

 które rozpozna w Jezusie Zbawiciela i pełne ufności odda się Jemu. 

 

                        Pragnę, Panie, zawsze z wdzięcznością przyjmować Twoje dary, 

   widzieć w nich ojcowską miłość, którą stale mnie obdarzasz. 

    Niech moja wdzięczność wyraża się w posłuszeństwie Twoim zamiarom. 

 


