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                                              XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

             

EWANGELIA (Mt 10,26–33) 

Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, 

co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.     

Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie 

na dachach. 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, 

który duszę i ciało może za tracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?                  

A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet 

włosy na głowie wszystkie są policzone. Dla tego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele 

wróbli. 

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim 

Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed 

moim Ojcem, który jest w niebie”. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pl.kingdomsalvation.org/gospel/God-s-incarnation-1.html&psig=AOvVaw0_DneJcXdzDXXznCl5bdhR&ust=1592677052186000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj8jci-juoCFQAAAAAdAAAAABAE


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE                                                                                                                                                

W tym tygodniu w środę obchodzimy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, 

głównego patrona archidiecezji wrocławskiej; w piątek wspomnienie św. Zygmunta 

Gorazdowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Józefa. Solenizantom i Jubilatom 

życzymy wielu łask Bożych. 

2222..0066..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..      

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaannaa  GGuuzziioorraa  

  ii  śśpp..  JJaannaa  SSttaasszzcczzyysszzyynnaa..  

2233..0066..  WWttoorreekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaannaa  KKwwiieekkaa,,  śśpp..  

KKaattaarrzzyynnyy  SSzzyysszzkkii,,  śśpp..  ZZooffiiii  ŁŁaabbęęddzzkkiieejj  ii  zzmmaarrłłyycchh  rrooddzziiccóóww::  śśpp..  MMaarriiii  ii  TToommaasszzaa  KKwwiieekkóóww..  

  

2244..0066..  ŚŚrrooddaa..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaanniinnyy  ii  JJaannaa  KKaappłłoonn  

ii  śśpp..  WWaannddyy  ii  EEuuggeenniiuusszzaa  PPeennkkaallóóww..    

  

2255..0066..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  NNaattaalliiii  PPaacceenniiaakk  

ww  mmiieessiiąącc  ppoo  ppooggrrzzeebbiiee  ––  iinntteennccjjaa  oodd  ZZaakkłłaadduu  PPooggrrzzeebboowweeggoo  OOlliimmpp..  

  

2266..0066..  PPiiąątteekk..  

NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  WW  iinntteennccjjii  PPaarraaffiiaann..  

  

2277..0066..  SSoobboottaa..                    

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1166::0000..  OO  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ii  zzddrroowwiiee  ddllaa  LLeeoonnaa                  

zz  rraaccjjii  11  rr..  uurrooddzziinn  oorraazz  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ddllaa  rrooddzziiccóóww,,  ppaańńssttwwaa  JJooaannnnyy  ii  PPaawwłłaa..  

  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaanniinnyy,,  WWłłaaddyyssłłaawwaa  

ii  JJóózzeeffaa  KKaasspprrzzyysszzaakkóóww..  

  

2288..  0066..    Niedziela.                       

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

AAwweeddyykk..  

 

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  11))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaannaa  

PPoocchhooddoowwsskkiieeggoo  ww  11..  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii  ii  jjeeggoo  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww..  22))..  OO  wwiieecczznnąą  

sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  WWłłaaddyyssłłaawwyy  ii  ZZbbiiggnniieewwaa  ŁŁoozzóóww  ii  iicchh  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww..  

  



BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  EEmmiilliiii  ii  PPiioottrraa  

SSuuddaacckkiicchh  oorraazz  śśpp..  MMaarriiuusszzaa  WWrróóbblleewwsskkiieeggoo..  

1. Nabożeństwa czerwcowe odprawiane są w Białym Kościele w poniedziałki i czwartki  

o godz. 17:30, we wtorki po porannej Mszy o godz. 8:00; w Nowolesiu w środy i soboty  

o godz. 17:30, w piątki po porannej Mszy o godz. 8:00. W niedziele i święta po Mszach. 

2. Wspólnota Charyzmatyczna „Biały Kamień” działająca przy naszej parafii zaprasza 

 na Mszę świętą w sobotę, 27 czerwca, o godz. 18:30 w Białym Kościele. 

 

                                                                                     Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.   

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

                      

 Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: Nie bójcie się !!!                                  

 

Dzisiejszej niedzieli trzykrotnie słyszymy wezwanie Jezusa: „Nie bójcie się!”. Nie bójcie się, co o 

was ludzie powiedzą. Nie bójcie się tych, którzy mogą was prześladować, a nawet zabić. Nie bójcie 

się, bo jesteście ważni i wiele warci dla Ojca. Jedyny lęk, który powinien opanować serca uczniów i 

nasze, to lęk przed grzechem, przed oddzieleniem od Boga, przed największą stratą, której możemy 

doznać w życiu: odrzuceniem przez nas Jego miłości. Wobec tej straty wszystko inne jest relatywne. 

Nie bójmy się więc przyznawać do Ojca, do Jezusa, do Ewangelii, a On będzie się przyznawał do nas 

jako swoich dzieci.  

 

Dziękuję Ci, Jezu, że się o mnie troszczysz, że jestem dla Ciebie ważny, że obchodzi Cię mój los, 

moje życie i każdy jego szczegół, nawet liczba włosów na mojej głowie! 

  

 

 

 

 

 

 

http://orginaluno.blogspot.com/2016/03/fit-duchowe-zycie.html
http://orginaluno.blogspot.com/2016/03/fit-duchowe-zycie.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://orginaluno.blogspot.com/2016/03/fit-duchowe-zycie.html&psig=AOvVaw0ao2u-MuKRINyWlN46wue0&ust=1592684856288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi3hc3bjuoCFQAAAAAdAAAAABAJ


Najpiękniejsza 

Mówią o niej – najładniejsza w powiecie (170 wsi). Przepięknie położona w dolince otoczonej 

lasami i wzgórzami. Typowa ulicówka, co zapewnia ład i harmonię jej przestrzennej zabudowie. 

Dębniki – bo o nich mowa – leżą zaledwie 5 km od Strzelina. Liczą sobie niewiele ponad 100 

mieszkańców. Ze starej przedwojennej zabudowy zostało 39 domów, nowych (ostatnie lata) jest 20, 

co najwymowniej potwierdza atrakcyjność wioski. 

Swą nazwę wzięła od dębów rosnących w pobliskim lesie. Założyli ją w połowie 19 wieku czescy 

husyci, którzy szukali nowych terenów do zamieszkania, gdy Husyniec (dziś: Gęsiniec) już nie 

mógł ich pomieścić. Przed wojną było ich tu ok. 200. 

Z dóbr cywilizacyjnych można wymienić piękną nową świetlicę, usytuowaną w środku wsi i 2 

przystanki autobusowe (bus – 2x dziennie) oraz tartak – i sławną już „Dolinę żab” (lokal weselny). 

Niedziela upływa tu wyjątkowo cicho, wręcz sennie. Jest kilka chwil, które wioskę z tej senności 

budzą. Oto rano kilka samochodów opuszcza posesje. Mieszkańcy udają się do pobliskiego kościoła 

na Mszę św. o 8.00, by powrócić po godzinie. To samo powtarza się w związku z Mszą św. o 12.00. 

I zapada obiednia cisza. Dopiero po południu wieś ożywa. Koło świetlicy zatrzymują się 

samochody, z których pasażerowie udają się do świetlicy, by posprzątać po sobotniej (najczęściej 

rodzinnej) imprezie. Wnet na pobliski plac zabaw i rekreacji ściągają matki z małymi dziećmi. 

Śmiech, płacz, pokrzykiwania i gwar rozmów mieszają się ze sobą. Garstka starszych ludzi siedzi 

przed domami, a ci, którzy mogą – udają się na krótki spacer, byle parę domów dalej. 

Wieczorem kilka samochodów opuszcza wieś(odwiedziny), parę obcych – przyjeżdża (odwiedziny). 

Nieraz jest ich więcej – to poprawiny w Dolinie żab. 

Gdy zapada zmierzch, słychać muczenie krów, które pasą się za jednym z domostw, pod lasem. 

Coraz lepiej słychać też pociągi, mijające pobliski Biały Kościół. 

Wnet rozświetlają się latarnie i okna budynków. Życie przenosi się do ich wnętrz: przed telewizory, 

do kuchni, biurek. Wszystko milknie. Słychać tylko od czasu do czasu przejeżdżający samochód, 

szczekanie psów (jak jeden, to i reszta), a niekiedy nawet pohukiwania sowy... Dębniki usypiają. 

                                                                               opracowała Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka)                                                

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.                      


