NIEDZIELNY KURIER
TYGODNIK PARAFIALNY
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biały Kościół – Nowolesie

19 IV 2020 r. NR 15 (157)

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Ewangelia według Świętego Jana
(J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie,
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami.
Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich:
”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał
im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane”.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili
do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.
Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę
palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z
nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój
wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.
Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus:
”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.I
wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 19.04.2020r.
INTENCJE MSZALNE:
20. 04. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: W intencji należących do wspólnoty
Różańca i ich Rodzin
21. 04. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: Za Parafian
22. 04. Środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa Wilka
w 1 rocznicę śmierci
23. 04. Czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: intencja wolna
24. 04. Piątek
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: W intencji pani Elżbiety z racji rocznicy urodzin
o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże i zdrowie
25. 04. Sobota
Nowolesie – Msza św. o godz. 1700 : W intencji państwa Marii i Antoniego
Woźnych z racji 40. rocznicy ślubu o potrzebne łaski, dar zdrowia
i błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków
26. 04. Niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. ojca Jana
Ciuły w 12 rocznicę śmierci
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych
z rodziny Michułka i Jankowskich: Antoniego, Tadeusza, Antoniny, Józefa,
Franciszki, Mateusza, Franciszki, Elżbiety, Stanisława, Apolonii, Józefa i Apolonii
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Bandury – intencja od wnuczek Darii i Julii
1. Do końca kwietnia troskę o nasze zdrowie powierzać będziemy Nowoleskiej Maryi
odmawiając różaniec w środy i soboty o godzinie 1630 w naszym Sanktuarium.
Proszę wszystkich Parafian o przyłączenie się do modlitwy
w miejscach przebywania.
2. Msze św. we wtorki w Białym Kościele i piątki w Nowolesiu będą odprawiane o
godz. 800 rano. Od maja Msze św. wieczorne będą odprawiane
o godz. 1800.
3. Zgodnie z przepisami od poniedziałku w nabożeństwach w Białym Kościele może
uczestniczyć 40 osób, a w Nowolesiu 50 osób.

Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!
(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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