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NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 16,19-31 )
Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się
w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał
żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze
stołu  bogacza;  nadto  i  psy  przychodziły  i  lizały  jego  wrzody.  Umarł  żebrak
i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama
i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij
Łazarza;  niech  koniec  swego palca  umoczy  w  wodzie  i  ochłodzi  mój  język,  bo
strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za
życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje
pociechy, a ty męki cierpisz.  A prócz tego między nami a wami zionie ogromna
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do
nas  się  przedostać”.  Tamten rzekł:  „Proszę  cię  więc,  ojcze,  poślij  go  do domu
mojego  ojca.  Mam bowiem pięciu  braci:  niech  ich  przestrzeże,  żeby  i  oni  nie
przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków,
niechże  ich  słuchają”.  Tamten  odrzekł:  „Nie,  ojcze  Abrahamie,  lecz  gdyby  kto
z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza
i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. 
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W  tym  tygodniu  w  poniedziałek obchodzimy  wspomnienie  św.  Hieronima,  prezbitera
i  doktora  Kościoła;  we  wtorek św.  Teresy  od  Dzieciątka  Jezus,  dziewicy,  doktora  Kościoła;
w  środę świętych Aniołów Stróżów; w  piątek św. Franciszka z Asyżu; w  sobotę  św. Faustyny
Kowalskiej,  dziewicy.  Obchodzącym w tym tygodniu  imieniny  i  jubileusze  życzymy  wielu  łask
Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
30. 09. poniedziałek 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Beaty Cyganik

01. 10. wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Beaty Cyganik.
2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Alfreda Kuźniaka (intencja od rodziny Bochenków z
Ptaszkowej)

02. 10. środa 
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1700:  Dziękczynna  za  otrzymane  z  łaski  z  prośbą  o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla wnuczek Emilii i Łucji z racji
rocznicy chrztów świętych oraz dla dzieci: Katarzyny i Marcina, Katarzyny i Andrzeja z
racji rocznicy ślubów

03. 10. czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: 1) Dziękczynna w rocznicę urodzin Anny z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi. 2) Za Parafian

04. 10. piątek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Beaty Cyganik
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700 

05. 10. sobota 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700 : Dziękczynna za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o
dalsze błogosławieństwo Boże dla pani Heleny Kasprzyszak w 88 rocznicę urodzin

06. 10. niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stefanii i Piotra
Nazarkiewiczów oraz Rodziców i Rodzeństwa
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Franciszka Cygala
Nowolesie - Msza św. o godz. 1230: Odpustowa za Parafian 

1. Młodzież,  która w czerwcu przystąpiła  do sakramentu bierzmowania zapraszam
w dzisiejszą  niedziele  na  spacer  do „Trzech Dębów”.  Zbiórka przed kościołem
o godz. 1500.



2. Od wtorku rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe, które w dni powszednie będą
odprawiane  o  godz.  1630.  W  poniedziałki,  wtorki  i  czwartki  nabożeństwa  z
wystawieniem Najświętszego Sakramentu będą odprawiane w Białym Kościele; w
środy, piątki i soboty w Nowolesiu. W niedziele w Nowolesiu różaniec o godz. 930,
w  Białym  Kościele  o  godz.  1130.  Wyjątkowo  z  racji  odpustu  w  niedzielę  6
października różaniec będzie odmówiony w Białym Kościele o 930 a w Nowolesiu
o 1200.

3. Podczas  odpustu  w  Nowolesiu  w  Sanktuarium  Matki  Bożej  Różańcowej,  6
października,  dzieci  pierwszokomunijne  otrzymają  różańce,  które  wręczy  im
ksiądz kanclerz naszej kurii dr Jacek Froniewski.

4. Dzieci pierwszokomunijne i szkolne poprowadzą różaniec w Białym Kościele we
wtorki, a w Nowolesiu w środy. Panie należące do Różańca proszę o prowadzenie
modlitwy w te dni, kiedy nie będzie wystawienia Najświętszego.

5. W tym tygodniu przypada I  Piątek miesiąca.  Spowiedź w Nowolesiu i  Białym
Kościele od godz. 1600. W sobotę do południa odwiedzimy chorych Parafian.

6. Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w tegoroczne dożynki i festyn w
Białym Kościele. Organizatorzy zebrali na założenie ogrzewania w kościele kwotę
czterech  tysięcy  złotych  i  pięćset  złotych  na  potrzeby  Parafialnego  Caritas.
Dziękuję  wszystkim  ofiarodawcom.  Zbudowany  jestem  postawą  służebną
wszystkich działających bezinteresownie na rzecz wspólnoty parafialnej i godnego
dziękczynienia Panu Bogu za tegoroczne plony.

7. 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 1830 w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. Zakończenie
kursu przewidziane jest przed Świętami Bożego Narodzenia.

8. Zapraszam chętnych na spotkanie dotyczące działalności wspólnoty gromadzącej
się na Eucharystii i modlitwie w Białym Kościele. Spotkanie odbędzie się w piątek,
11 października, o godz. 1900 w salce na plebanii.

Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Przypowieść Jezusa stawia przed naszymi oczami obraz tego świata,  gdzie niewielka grupa

ludzi pławi się w bogactwach, a wielka rzesza cierpi biedę i obojętność. Odwrócenie sytuacji

w życiu przyszłym to prorocka obietnica obudzenia sumień bogatych, a zarazem zapewnienie

wszystkich, że Bóg nie jest obojętny na tę sytuację i Jego sprawiedliwość zwycięży. Nie wolno

jednak zapomnieć, że w Bożym planie zbawienia człowieka nic nie dzieje się nagle. Pan przez

proroków  zapowiadał  przyjście  Mesjasza,  przez  Kościół  wzywa  nas  do  nawrócenia.  Jego

zbawienie jest dla każdego i nikt nie jest przez Niego zapomniany. Jak Bóg pamięta o nas, tak

my mamy pamiętać o innych. Być dla nich znakiem zbawiającego Boga i dostrzegać w nich

Jego obecność.  Bóg błogosławi tym, którzy przychodzą z pomocą ubogim, a odrzuca tych,

którzy  się  od  nich  odwracają.  Jezus  stał  się  ubogi,  aby  nas  uczynić  uczestnikami  Bożego

bogactwa na wieki. Prośmy o mądrość naśladowania Go.



Festynów historia krótka
Chyba nigdy nie jest tak gwarno, tłoczno i wesoło na kościelnym wzgórzu, jak

wówczas gdy odbywa się tutaj doroczny festyn. Jego sława sięga daleko poza Parafię, co
potwierdza obecność gości.
A kiedy to wszystko się zaczęło? Od czego? Dlaczego? Kroniki parafialne – gromadzone
skrzętnie przez Księdza Kanonika Stanisława Włodarskiego – zawierają mnóstwo zdjęć i
wiadomości.

Pierwsza Msza św. odbyła się pod krzyżem 23 września 1984r. Na pamiątkę tego
wydarzenia już rok później odbył się pierwszy festyn. I ta tradycja trwa do dzisiaj.
Od początku przedsięwzięcie wspierali przedstawiciele poszczególnych wiosek. To oni
zbierali fanty i – fundusze na te fanty. Były to zwykłe zbiórki pieniędzy w wioskach i
zakładach pracy (również ze Strzelina). Ostatnio – wspiera akcję Urząd Miasta i Gminy
Strzelin.

Niezapomniane fanty z pierwszych festynowych lat  to zwierzęta:  koza,  świnka,
kaczki, kury, gołębie. Bywało i... zboże.
Zysk  z  tego  (3-4  tysiące  zł)  może  nie  był  porażający,  ale  w  związku  z  odbudową
kościoła, liczył się (potrójnie) każdy grosz. Największym zyskiem – co podkreśla Ks.
Stanisław  Włodarski  –  okazała  się  być...  integracja  środowiska  i  skupienie  go  przy
kościele.

Wielkim walorem każdej tradycji  jest  jej  cykliczność. To magiczne zatrzymanie
czasu. Równie istotne jest odnajdywanie każdego roku stałych elementów. A jakie one
są? Oczywiście Msza św. i prezentacja wieńców dożynkowych. Później – loteria fantowa
(wcześniej – kiermasz książkowy) i występy lokalnych zespołów śpiewaczych (Borek
Strzeliński, Grodków, Strzelin).

Na  gości  zawsze  czekał  poczęstunek.  W  ostatnich  latach  na  ciepły  posiłek  i
przepyszne ciasta są zapraszani wszyscy uczestnicy tego radosnego wydarzenia.
Jaki był festyn A.D. 2019? By tradycji stało się zadość, pozostały stałe elementy: msza
św.  z  uroczystym  wprowadzeniem  wieńców  i  wręczaniem  bochna  chleba  przez
starostów:  p.  Jadwigę  Gąbkę  i  p.  Edwarda  Tracza.  Towarzyszył  temu  śpiew pań  ze
stowarzyszenia  Słoneczna  Droga.  W  biało-czarnych  galowych  strojach,  z  kwiatem
słonecznika  Panie  wyglądały  niezwykle  malowniczo.  Podobnie  jak  zespół  Koła
Gospodyń Wiejskich (jak zawsze w swoich ludowych, przepięknych strojach). Zespół dał
swój koncert na placu kościelnym po mszy św.

Niezwykle przejmująco i mocno brzmiał śpiew chóru Convivium, który przybył do
nas  z  Wrocławia  za  swoim byłym,  a  naszym obecnym,  Proboszczem,  ks.  Januszem
Prejznerem. Tylko 10 osób, a jakie brzmienie, jaka skala głosu!

I wreszcie – wspólne śpiewanie z nieocenionym p. Zb. Korpowskim. Były – rzecz
jasna  losy,  a  żaden  pusty,  które  rozeszły  się  błyskawicznie.  O  poczęstunku  –  nie
wspomnę!

A przed nami jubileuszowy 35. festyn A.D. 2020.

Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka)

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)


