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    „PLON NIESIEMY, PLON” -  DOŻYNKI PARAFIALNE. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 16,10-13) 

Jezus powiedział do uczniów: 

«Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo 

małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu 

niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli 

w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a 

drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu 

i Mamonie!» 

 

http://witamywgrudzy.pl/wp-content/uploads/2015/09/013504_620.jpg


                          OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA    DDUUSSZZPPAASSTTEERRSSKKIIEE    --    2222..0099..22001199rr..  

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera; w piątek 

św. Wincentego à Paulo, prezbitera; w sobotę św. Wacława, męczennika. Obchodzącym w tym tygodniu 

imieniny i jubileusze życzymy wielu łask Bożych. 

2233..0099..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

            NNoowwoolleessiiee    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..    

  

2244..0099..  WWttoorreekk..  

              BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  

                              

2255..0099..  ŚŚrrooddaa..  

                                  

                NNoowwoolleessiiee    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..    

  

2266..0099..  CCzzwwaarrtteekk..                                                                        

  

                  BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..    

  

2277..0099..    PPiiąątteekk..  

    

                NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..    

  

2288..0099..  SSoobboottaa..  

                                                    

                    BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  77::3300..    

                                                                  

                  BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1155::0000..  MMsszzaa  śślluubbnnaa..  

  

                  NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..    

  

2299..  0099..  NNIIEEDDZZIIEELLAA    XXXXVVII  ZZWWYYKKŁŁAA  

                                          

                        BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..    

  

                        NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..      

  

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

  

1. Młodzież, która w czerwcu przystąpiła do sakramentu bierzmowania zapraszam w 

przyszłą niedziele, 29 września, na spacer do „Trzech Dębów”. Zbiórka przed 

kościołem o godz. 15:00. 

2. Kurs Alpha dla osób, które pragną pogłębić swoją wiarę lub przeżywają jej kryzys, 

rozpocznie się w naszej parafii 8 października.  



Spotkania będą się odbywały we wtorki o 18:30 w budynku Szkoły Podstawowej w 

Białym Kościele. Zakończenie kursu przewidziane jest przed Świętami Bożego 

Narodzenia. 

3. Zapraszam chętnych na spotkanie dotyczące działalności naszej wspólnoty 

gromadzącej się na Eucharystii i modlitwie w Białym Kościele. Spotkanie odbędzie 

się w piątek, 11 października, o godz. 19
00

 w salce na plebanii. 

 
 

                                                                                                           Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!            

                                                                                                        

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii (Łk 16, 10-13). Zarządca, nie właściciel. 

       Bogactwo często utożsamiane jest ze szczęściem. Wielu myśli, że posiadając obfitość 

dóbr, o nic nie musi się troszczyć. Chęć ich posiadania staje się więc często głównym celem 

życia. W tej filozofii życia chętnie powierzamy nasze dobra tym, którzy obiecują ich szybkie 

i duże pomnożenie. W ten sposób wyrażamy im nasze zaufanie. Doświadczenie życiowe 

mówi, że nie zawsze jednak dobrze na tym wychodzimy. Dzisiaj Jezus chce uświadomić 

każdemu z nas, że wszystko w naszym życiu jest Bożym darem. Wielkie zaufanie ma do nas  

Bóg, kiedy powierza nam dar życia, talenty, odpowiedzialność za bliskich, a może za wielu 

innych. Te wszystkie dary nie mogą nam absolutnie przesłonić Dawcy. Nie mogę 

zapominać, że służę jedynie Bogu. Wieczorna modlitwa jest dobrą chwilą, abym jako 

zarządca zdał sprawę Właścicielowi z tego, co mi powierzył, a zwłaszcza z tego, czy 

wszystkim, co mi powierzył, służę Jemu. I podziękował za Jego zaufanie. 

 

 

                         ZAPRASZAMY  NA  II  EDYCJĘ  KURSU  ALPHA!!! 

Na co dzień rzadko znajdujemy czas, żeby zastanowić się nad podstawowymi dla każdego 

człowieka pytaniami: "Skąd się wziąłem? Po co żyję? Jaki to wszystko ma sens? Co będzie 

po śmierci?" Tracimy dużo czasu przed telewizorem a brakuje nam go na spotkania   w 

gronie rodziny i przyjaciół. A jeżeli już się spotykamy, praktycznie nie rozmawiamy o Bogu. 

Chodzimy do kościoła, ale czy rzeczywiście wiara jest sensem naszego życia, a Jezus 

Chrystus najważniejszą Osobą? Czy możesz powiedzieć, że Go znasz, spotkałeś, tak 

osobiście, nie symbolicznie? Spotykamy Pana na każdej Mszy świętej. Ale dla wielu 

katolików obecność na Mszy św. to trochę tak, jak oglądanie filmu od połowy. Niby 

wiadomo, gdzie dzieje się akcja, jacy aktorzy występują, ale tak do końca to nie wiadomo,  o 

co chodzi Jeżeli rozumiesz, co mam na myśli, masz pytania na temat wiary, nurtują Cię 

wątpliwości, mam dla Ciebie propozycję. Kurs Alpha, na który Cię zapraszamy, daje 

możliwość, aby rozmawiać o tym, co dla chrześcijan jest punktem wyjścia. Często nasze 

osobiste doświadczenia, a czasem spaczony przez media obraz Boga i Kościoła, sprawiają, 



że nie zdajemy sobie sprawy z mocy wiary. A wiara potrafi przecież być prawdziwą siłą, daje 

nadzieję, radość, nadaje sens i znaczenie. Pozwala doświadczyć, zaprzyjaźnić się  i pokochać 

Jezusa, który nie jest jakąś abstrakcją, ideą, ale żywą Osobą, której spotkanie może 

przemienić nasze życie. 

Kurs Alpha to cykl spotkań, które odbywać się będą co wtorek w szkole w Białym 

Kościele. 

Pierwsze odbędzie się 8 października br. – zapraszamy na godzinę 18.30 

(zakończenie ok. godz. 21.00). 

Każde spotkanie rozpoczyna się wspólną kolacją, jest czas na rozmowę, wzajemne 

poznanie. Po kolacji wysłuchamy świadectwa i wykładu. Będzie to wstęp do rozmów w 

kilkuosobowych grupach. Uczestnicy kursu będą mogli zadawać pytania, próbować samemu 

odpowiadać na nie lub słuchać, co do powiedzenia mają inni. 

Kurs Alpha adresowany jest do wszystkich. Zarówno tych, którzy określają siebie jako 

wierzących, jak też do tych, którzy wiarę zagubili. Ze względu na konieczność 

przygotowania dla uczestników kolacji i zapewnienia odpowiedniej liczby sal na spotkania 

w grupach, prosimy o wcześniejszą rejestrację swojego uczestnictwa. Kurs składa się                    

z dziesięciu cotygodniowych spotkań. Przewidziany jest również jeden weekendowy wyjazd. 

 

Zapisy:  Telefonicznie pod numerem: 515 751 131, oraz internetowo pod adresem: 

alphabialykosciol@outlook.com           facebook:  Kurs Alpha- Biały Koścół 

 

                                       SPOTKAJMY SIĘ NA ALPHA! 

                                                                                                                      Adam Tomaszewski 

 (Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 

.                                                                                                                                              
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