
 

ŚWIĘTY JÓZEF -  Na kartach Pisma  Świętego nie znajdziemy ani jednego 

słowa, które byłoby wypowiedziane przez Niego. Można powiedzieć, że jest 

człowiekiem „mówiącym swoim milczeniem”. Zawsze posłuszny i oddany woli 

Boga. Jest patronem rodzin, ojców, umierających, pracowników, kobiet w ciąży, 

ubogich. 

 

ŚWIĘTY KAMIL DE LELLIS – Święty ten w każdym 

człowieku chciał widzieć Chrystusa, a w sposób szczególny w chorych, 

cierpiących, odrzuconych. Mówił: „Daj, Boże, bym mógł umierać z rękami 

zniszczonymi przez Miłosierdzie...”. Swoją postawą wniósł do szpitali, w życie 

ludzi cierpiących, nową iskrę nadziei i miłości. Jest założycielem zakonu kami 

lianów, którego charyzmatem jest służba chorym. W ikonografii przedstawiany jest 

w sutannie z czerwonym krzyżem. 

 

 

ŚWIĘTY BRAT ALBERT CHMIELOWSKI – wspaniały malarz, znany 

głównie z obrazu ECCE Homo. W 1880 r. wstąpił do zakonu ojców jezuitów, 

jednak po pewnym czasie przeniósł się do zakonu św. Franciszka z Asyżu. 

Owładnięty miłością do Boga, porzucił malarstwo i oddał się pracy na rzecz 

ubogich. Na znak solidarności z bezdomnymi, alkoholikami i nędzarzami 

zamieszkał z nimi w ogrzewalni. Pomagał bezrobotnym w znalezieniu pracy. Zmarł 

25 grudnia 1916r. W roku 1989 w Rzymie Jan Paweł II ogłosiła go świętym. 

 

 

BŁOGOSŁAWIONY JOSE SANCHEZ DEL RIO 

Urodził się 28 marca 1913 roku w Meksyku. Brał czynny udział w życiu 

swojej parafii. W czasie prześladowania Kościoła w Meksyku, pytany o wiarę w 

Jezusa Chrystusa, z przekonaniem i odwagą powiedział: „ wierzę”. Za to 

wyznanie czternastoletni chłopiec został poddany okrutnym torturom, między 

innymi przecięto mu skórę na stopach i kazano chodzić po rozsypanej soli. Został 

zabity 19 lutego 1928 r. Na kilka dni przed śmiercią napisał w liście do rodziców: 

„ Myślę o chwili, kiedy przyjdzie mi umrzeć. Nic to jednak, Mamo. 

                              Powinnaś się zgodzić z wolą Pana Boga. Umieram szczęśliwy u boku 

                                      Naszego Pana. Nie chcę, żebyś martwiła się moją śmiercią”. 

                                      Beatyfikował go papież Benedykt XVI 20 listopada 2005 r. 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, 

     A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

     Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

     Amen. 

 

 

                                                                                         Opracowała:  Beata Put    - Akcja Katolicka 

                                                                                         (Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 19,1-10) 

 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem 

Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto 

to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i 

wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź 

prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i 

przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. 

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli 

kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś 

zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn 

Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. 
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                          OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA    DDUUSSZZPPAASSTTEERRSSKKIIEE    --    0033..1111..22001199rr..  

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa; w sobotę 

święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Obchodzącym w tym tygodniu imieniny i jubileusze życzymy 

wielu łask Bożych. 

0044..1111..  PPoonniieeddzziiaałłeekk.. 

            BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  ZZmmaarrłłyycchh,,  oo  kkttóórryycchh  

                                                                  ppaammiięęttaallii  mmiieesszzkkaańńccyy  BBiiaałłeeggoo  KKoośścciioołłaa..  

  

0055..1111..  WWttoorreekk..  

              BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  

                                                                          11))..    OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  ZZmmaarrłłyycchh,,  oo  kkttóórryycchh  ppaammiięęttaallii  mmiieesszzkkaańńccyy  

                BBiiaałłeeggoo  KKoośścciioołłaa  oorraazz  zzaa  zzmmaarrłłyycchh  bbeezz  ppooddaanneejj  nnaazzwwyy  mmiieejjssccoowwoośśccii  sskkłłaaddaajjąąccyycchh  wwyyppoommiinnkkii..  

                                                                          22))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  BBeeaattyy  CCyyggaanniikk  ((iinntteennccjjaa  oodd  SSttaanniissłłaawwyy  

                                                                                      ii  JJeerrzzeeggoo  zzee  SSttrrzzeelliinnaa))..  

0066..1111..  ŚŚrrooddaa..  

                                  

                NNoowwoolleessiiee    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..   

                                1). O wieczną szczęśliwość dla Zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy  

                   Nowolesia oraz za zmarłych bez podanej nazwy miejscowości składających wypominki. 

                                2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Tadeusza, Antoniego, Józefa, Antoniny, 

                                      Franciszki oraz ich zmarłych Rodziców. 

0077..1111..  CCzzwwaarrtteekk..                                                                        

  

                  BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..    

                                                                            11))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  ZZmmaarrłłyycchh,,  oo  kkttóórryycchh  ppaammiięęttaallii  mmiieesszzkkaańńccyy  

                                                                                      DDęębbnniikk,,  GGęębbcczzyycc,,  GGęębbiicc  nnuummeerryy  oodd  11  ddoo  2200,,  SSzzcczzooddrroowwiicc  ii  WWąąwwoollnniiccyy..    

                                                                              22))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAllffrreeddaa  KKuuźźnniiaakkaa..    

0088..1111..    PPiiąątteekk..    

    

                  NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa    ZZmmaarrłłyycchh,,  oo  kkttóórryycchh    

                                                            ppaammiięęttaallii  mmiieesszzkkaańńccyy  GGęębbiicc  oodd  nnuummeerruu  2200  ddoo  kkoońńccaa  oorraazz  KKaazzaannoowwaa..  

0099..1111..  SSoobboottaa..  

                                                    

                    NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  ZZaa  PPaarraaffiiaann..  

  

1100..  1111..  NNIIEEDDZZIIEELLAA    XXXXXXIIII  ZZWWYYKKŁŁAA  

                                          

                        BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  BBoonniiffaacceeggoo    

                                                                              SSzzaajjkkoowwsskkiieeggoo  ww  1155  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii..  

  

                      NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..    OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJóózzeeffyy  ii  AAnnttoonniieeggoo  

                                                                  CCzzaajjkkoowwsskkiicchh  oorraazz  KKaarroollaa  KKmmiicceewwiicczzaa..  

  

                        BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  KKaazziimmiieerrzzaa  PPaattaa  

                                                                              oorraazz  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww  ii  TTeeśścciióóww..  



1. Od 4 listopada rozpoczniemy modlitwę wypominkową. O godz. 16:30 odmawiany będzie 

różaniec za zmarłych. W poniedziałek w intencji Zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy 

Białego Kościoła. We wtorek w intencji Zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy Białego 

Kościoła oraz za Zmarłych bez podanej nazwy miejscowości składających wypominki. W 

środę w intencji Zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy Nowolesia oraz za Zmarłych bez 

podanej nazwy miejscowości składających wypominki. W czwartek za Zmarłych, o których 

pamiętali mieszkańcy Dębnik, Gębczyc, Gębic numery od 1 do 20, Szczodrowic i 

Wąwolnicy. W piątek za Zmarłych o których pamiętali mieszkańcy Gębic numery od 

numeru 20 do końca oraz Kazanowa. 

2. W przyszły poniedziałek, 11 listopada, w liturgiczne wspomnienie św. Marcina z Tours 

przypada odpust w kościele w Nowolesiu. Jest to też Narodowe Święto Niepodległości. 

Msze św. w tym dniu zostaną odprawione w Białym Kościele o godz. 10:00 i suma 

odpustowa w Nowolesiu o godz. 13:00. 

W minionym tygodniu z naszej społeczności odeszła świętej pamięci: +Marianna 

Nieścieronek.   Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie… 

                                                                Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!           

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

  Komentarz do dzisiejszej Ewangelii  -   Koniecznie chcieć zobaczyć Jezusa............................. 

Ciekawość często pełni w naszym życiu rolę bardzo twórczą. Staje się inspiracją wielu badań i odkryć. 

Pozwala lepiej poznać samego siebie i oczekiwania innych. Prowadzi do budowania bardziej owocnych 

relacji. A co najważniejsze, może być też początkiem nawrócenia. Patrząc na Zacheusza, odnosi się wrażenie, 

że niczego mu nie brakowało: miał władzę i pieniądze. Może więc pragnienie zobaczenia Mistrza z Nazaretu 

było kaprysem próżności. Ale uczynił wszystko, aby je zaspokoić. Możemy podziwiać jego aktywność i 

determinację, jednocześnie pamiętając o tym, że to sam Jezus wcześniej wzbudził w nim to pragnienie. 

Zapragnął stać się domownikiem jego życia. Ta ewangeliczna scena jest przykładem działania Boga. 

Najpierw daje On człowiekowi swoją łaskę, a jeśli ten na nią odpowie, to zamieszka w nim zbawienie. 

Boże Ojcze, niech Twój Duch ożywia we mnie niegasnące pragnienie poznania Ciebie, abym mógł lepiej 

poznać siebie, służyć innym i zostać poznany przez Ciebie na całą wieczność. 

             WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – ZWYCZAJNI NIEZWYCZAJNI... 

Od kilku lat 31 października, w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, w wielu 

diecezjach i parafiach odbywa się Noc Świętych. To radosne czuwanie modlitewne przy relikwiach 

świętych i błogosławionych. Odbywają się koncerty i przedstawienia, by uczcić tych, którzy 

odznaczali się świętością życia. Młodzież wciela się w postacie wybranych świętych. Relikwie 

przenoszone są w uroczystych procesjach przez ulice miast, a potem umieszczane na ołtarzu w 

kościele. W centralnym miejscu pośród wielu relikwii kapłan umieszcza monstrancję z 

Najświętszym Sakramentem. To znak, że ci święci, którym oddajemy cześć, poświecili swoje życie 

Jezusowi Chrystusowi. W codziennym, zwyczajnym życiu  w sposób niezwyczajny ukochali Boga   

i Jemu poświęcili siebie. Droga do świętości prowadzi przez codzienność. Ważne jest, abyśmy 

nasze prace, nawet te najmniejsze, wykonywali z miłością do Boga i człowieka. Ludzie świeci są 

między nami, świętym możesz zostać i ty.  


