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Ewangelia według Świętego Jana (J 10,1-10)

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi
do  owczarni  przez  bramę,  ale  wdziera  się  inną  drogą,  ten  jest  złodziejem  
i  rozbójnikiem.  Kto  jednak  wchodzi  przez  bramę,  jest  pasterzem  owiec.  Temu
otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu  
i  wyprowadza  je.  A  kiedy  wszystkie  wyprowadzi,  staje  na  ich  czele,  a  owce
postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz
będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”.

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co
im  mówił.  Powtórnie  więc  powiedział  do  nich  Jezus:  „Zaprawdę,  zaprawdę,
powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są
złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś
wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej
przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby
owce miały życie i miały je w obfitości”. 
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W tym tygodniu w środę obchodzimy święto św. Apostołów Filipa i Jakuba; w 
piątek uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. 
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
04. 05. poniedziałek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:   W  intencji  Parafian  o  Boże
błogosławieństwo, opiekę Maryi i dar zdrowia
05. 05. wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji należących do wspólnoty Różańca
i ich Rodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i dar zdrowia
06. 05. Środa 
Nowolesie - Msza św. o godz.  1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii, Jana  
i Adama z rodziny Mokrzyckich 
07. 05. Czwartek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Anny
Czembor w 2. rocznicę śmierci 
08. 05. Piątek 
Nowolesie – Msza św. o godz.  800: O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże  
i zdrowie dla ks. Stanisława w Dniu Imienin
09. 05. Sobota 
Nowolesie – Msza św. o godz.  1800 : O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże 
i zdrowie dla ks. Stanisława w Dniu Imienin – intencja od Róż Różańcowych
10. 05. Niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  800: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Alfreda 
i Janusza Kuźniaków; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. męża Zygmunta Okulicza
w rocznicę śmierci
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i dar
zdrowia dla dzieci, wnuków i prawnuczki Mai z rodziny Jankowskich i Drozdów
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Rosiaka w 10. rocznicę śmierci, jego zmarłych rodziców: Janiny i Władysława oraz
zmarłych z Rodziny

1. Troskę  o  nasze  zdrowie  powierzać  będziemy  Maryi  podczas  nabożeństw
majowych.

2. Nabożeństwa  majowe  odprawiane  są  w  Białym Kościele  w  poniedziałki  
i czwartki o godz. 1730, we wtorki po porannej Mszy o godz. 800; w Nowolesiu
w  środy  i  soboty  o  godz.  1730,  w  piątki  po  porannej  Mszy  o  godz.  800 
W niedziele i święta po Mszach świętych.

Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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