
wobec siebie, to tak napisano w Biblii i tak naucza większość religii na świecie; 

głównym celem życia człowieka jest szczęście i dobre samopoczucie; Bóg nie 

powinien się wtrącać do życia człowieka, chyba, że jest potrzebny do 

rozwiązania jakiegoś problemu; dobrzy ludzie idą po śmierci do nieba. 

Te badania pokazują, że młodzi Amerykanie tak naprawdę nie są już 

chrześcijanami, pod wpływem świata stworzyli pseudoreligię. Wiara 

nastolatków, którzy deklarują się jako chrześcijanie, niewiele ma wspólnego 

z kerygmatem Chrystusa. Nie ma w niej miejsca na pokorę, miłość, zdolność do 

poświęceń, czystości czy cierpienia, a przede wszystkim nie ma w niej relacji do 

żywego Boga. 

Potwierdzeniem diagnozy o pseudoreligii były badania Christiana Smitha 

z 2011r., w których sprawdzał poglądy na moralność młodych ludzi w przedziale 

wiekowym 18-23 lat. Mimo że 40% badanych chrześcijan twierdziło, że kieruje się 

w kwestiach etycznych Biblią, badania pokazały, że w rzeczywistości są oni 

zdeklarowanymi indywidualistami, którzy nie znają i nie stosują w praktyce zasad 

moralnych pochodzących z Biblii. 

Diagnoza Polski 

Choć badania przytaczane przez Drehera dotyczą młodzieży 

amerykańskiej, według mnie opisują także sytuację w Polsce. Owszem, ponad 

90% Polaków deklaruje się jako wierzący, jednak w niedzielnej Mszy św. 

uczestniczy mniej niż 37%, a Komunię św. przyjmuje 16%. A przecież te dwie 

ostatnie wielkości świadczą o realnej wierze, relacji z Bogiem. 

Wielu komentatorów ocenia, że w Polsce są katolicy kulturowi, dla których 

wiara to element tradycji, a zmniejszanie się liczby osób uczestniczących 

w praktykach religijnych to efekt zanikania tej tradycji. Według mnie mamy do 

czynienia nie tyle z odejściem od tradycji, ile ze zjawiskiem powstawania 

pseudoreligii, które opisuje Dreher. Potwierdzeniem tej tezy są badania 

dotyczące tego, w co wierzymy. W 2016r. pracownia TNS zadała Polakom 

pytanie dotyczące katolickiej wiary i okazało się, że tylko 48% wierzy w śmierć 

Chrystusa na krzyżu, a 47% zmartwychwstanie, istnienie nieba 38%, piekła 31%, 

a diabła 28%. 

Podobnie dalekie od etyki katolickiej są postawy Polaków w kwestiach 

moralnych. Normą stało się rozpoczynanie współżycia przed zawarciem 

sakramentu małżeństwa, czystość to wyjątki. Powszechnie są stosowane środki 

antykoncepcyjne. Akceptacja dla in vitro jest na poziomie 70%. 

opracowała Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka) 
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Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 9,36 – 10,8) 

 

Rozesłanie Apostołów 

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce 

niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 

mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. 

  Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami 

nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. 

  A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, 

potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, 

syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 

  Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan  

i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły 

z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, 

wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo 

otrzymaliście, darmo dawajcie”. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 14.06.2020r. 

W tym tygodniu w środę obchodzimy wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika; 

w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

 

15. 06. poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Tadeusza Furmana  
 

16. 06. wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: intencja wolna 
 

17. 06. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda Kargula i jego 

Rodziców oraz Heleny i Władysława Kozioł 
 

18. 06. Czwartek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Natalii Paceniak, zmarłych 

Rodziców i Rodzeństwa – intencja od bratowej 
 

19. 06. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo 

Boże w rodzinie i dar zdrowia za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej dla państwa 

Bronisławy i Bronisława Kwaśnickich 
 

20. 06. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800 : O wieczną szczęśliwość dla śp. Franciszki i Romana oraz 

zmarłych z obojga Rodzin 
 

21. 06. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Kasprzyszaka 

w rocznicę śmierci i z racji imienin oraz śp. Jana Ciułę z racji imienin 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Kasprzyszaka i jego 

zmarłych Rodziców oraz śp. Andrzeja Nadolnego 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Danieli Ziemby 

1. Nabożeństwa czerwcowe 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. 

2. Procesje z racji oktawy Bożego Ciała w środę w Nowolesiu, w czwartek w Białym 

Kościele po wieczornych Eucharystiach. 

3. Bardzo dziękuję panom strażakom za asystę w trakcie przejazdu z Najświętszym 

Sakramentem po terenie naszej Parafii w uroczystość Bożego Ciała. Dziękuję wszystkim 

za udekorowanie swoich posesji.  

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże  

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 



 

Odrzucenie Boga we współczesnym świecie (cz. I diagnoza) 

Artykuł, który przed dwoma laty opublikowano w „Gościu Niedzielnym”, 

zwrócił wówczas moją uwagę w kontekście znaczenia życia parafialnego we 

współczesnym neopogańskim świecie. 

Jednakże dziś – wobec targającej światem pandemii – wybrzmiewa on 

jeszcze mocniej, wręcz profetycznie. I budzi grozę. 

Serdecznie polecam P.T. Parafianom obszerne fragmenty tekstu Bogumiła 

Łozińskiego „Opcja Benedykta”. Część I to diagnoza sytuacji, cz. II – prognoza 

(= ratunek). 

Amerykański pisarz religijny Rod Dreher od lat analizuje stan współczesnej 

cywilizacji i próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak chrześcijanin ma żyć 

w niechrześcijańskim świecie. Efekty swoich refleksji zawarł w książce „Opcja 

Benedykta”, która właśnie została opublikowana w Polsce. Autor w bardzo celny 

sposób pokazuje, jakie są źródła kryzysu naszej cywilizacji i na czym ona polega. 

Ludzie wierzący stanęli przed dylematem, jak w antychrześcijańskim 

środowisku zachować wiarę. Jedną z dróg jest zamknięcie się na świat 

w „oblężonych twierdzach”. Jednak problem takiego wyjścia polega na tym, że 

tracimy jeden z najważniejszych wymiarów chrześcijaństwa – nakaz niesienia 

Dobrej Nowiny światu. Znacznie bardziej popularną reakcją na nurty 

postmodernistyczne jest otwarcie się na nie do tego stopnia, że zaczynamy do 

nich dostosowywać wiarę, np. poprzez nadawanie ludzkim słabościom religijnej 

sankcji w imię źle pojmowanego miłosierdzia. Taka postawa prowadzi do 

rozmycia istoty chrześcijaństwa. 

Dreher wskazuje trzecią drogę – powrót do Kościoła, jakim był od samego 

początku, do tworzenia mniejszości we wrogim świecie, w którym ludzie żyli 

radością z wiary w żywego Boga. Będąc sprzeciwem wobec sposobu życia 

otaczającego nas świata, mamy żyć Ewangelią. 

Diagnoza Ameryki 

Dreher analizuje wewnętrzne przyczyny upadku chrześcijaństwa. Przytacza 

frapujące wyniki badań socjologów Christiana Smitha i Melindy Lundquist 

Denton, którzy w 2005r. analizowali życie religijne pochodzących z różnych 

środowisk nastolatków amerykańskich. Odkryli, że większość wyznaje 

pseudoreligię, którą nazwali moralistycznym deizmem terapeutycznym. Składa 

się na nią pięć głównych „dogmatów”: Bóg istnieje, stworzył świat i nim kieruje, 

śledzi życie ludzkie na ziemi; Bóg chce, żeby ludzie byli dobrzy, mili i uczciwi  


