
Tegoroczny cykl naszych spotkań został  nagle  przerwany przez obostrzenia związane

z pandemią. Nie ukończyliśmy kursu formacyjnego, zawiesiliśmy spotkania w małych grupach.

Jednak,  gdy tylko stało  się  możliwe  ponowne spotykanie  na  Eucharystii,  w każdy sobotni

wieczór, począwszy od III Niedzieli Wielkanocnej, ksiądz Piotr sprawował dla nas Mszę świętą

w  Białym  Kościele.  W  Wigilię  Zesłania  Ducha  Świętego,  oprócz  Eucharystii,  mieliśmy

czuwanie modlitewne z uwielbieniem i adoracją Najświętszego Sakramentu.  W chwili obecnej

Msze święte naszej wspólnoty, podobnie jak przed pandemią, odbywają się raz w miesiącu.

Wspólnota  Biały  Kamień  liczy  kilkanaście  dorosłych  osób  (nie  licząc  dzieci)-  ludzi

w różnym wieku, różnego stanu, z Białego Kościoła, Gębczyc, Gębic, Nowolesia, Kazanowa,

Dębnik, Gęsińca, Strzelina i Ziębic. Jest też grono sympatyków, którzy wcześniej uczestniczyli

w piątkowych spotkaniach modlitewnych a obecnie coraz częściej pojawiają się na naszych

Mszach.  Wspólnota  Biały  Kamień  jest  filią  wrocławskiej  charyzmatycznej  wspólnoty  Lew

Judy. Bracia z tej wspólnoty wielokrotnie pomagali nam w organizacji spotkań modlitewnych,

kursów Alfa, czy spotkań formacyjnych. Uczestniczymy też w spotkaniach organizowanych

przez  wspólnotę  Lew Judy,  a  także-  co  szczególnie  cenne-  mamy możliwość  uczestnictwa

w wyjazdowych rekolekcjach organizowanych przez wspólnotę macierzystą (najbliższe odbędą

się w Gródku nad Dunajcem, na przełomie lipca i sierpnia). Warto też wspomnieć, że jesteśmy

częścią Europejskiej Sieci Wspólnot (ENC), której prezydent, Johannes Fichtenbauer, został

niedawno  wybrany  przez  papieża  Franciszka  do  CHARIS  –  18-  osobowej  grupy  liderów,

odpowiedzialnych za koordynację odnowy w całym Kościele Katolickim.

Tyle “suchych” faktów. Na koniec warto podkreślić, że żaden artykuł nie jest w stanie

oddać  i  opisać  tego,  czym  jest  wspólnota.  Tego  trzeba  doświadczyć.  To  rzeczywistość

doświadczania  żywej  wiary,  przemiany  życia,  dawania  miłości,  doświadczania  obecności

i  mocy  Ducha  Świętego.  Wspólnota  Biały  Kamień  jest  otwarta.  Można  przyjść  na  każde

spotkanie.  Szczególnie  zapraszamy  do  uczestnictwa  we  Mszach  świętych  (proszę  uważnie

słuchać  ogłoszeń-  terminy  będą  na  bieżąco  podawane).  Jeżeli  epidemia  pozwoli,  jesienią

planujemy kolejny kurs Alfa, do uczestnictwa w którym już teraz bardzo zachęcam. 

                                                                                      Adam Tomaszewski

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)



NIEDZIELNY KURIER  
TYGODNIK PARAFIALNY

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biały Kościół – Nowolesie                            28 VI 2020 r.  NR 26 (167)

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 10,37–42)

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż

Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest

Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je

znajdzie. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje

Tego,  który  Mnie posłał.  Kto przyjmuje  proroka jako proroka,  nagrodę proroka

otrzyma.  Kto  przyjmuje  sprawiedliwego  jako  sprawiedliwego,  nagrodę

sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych

najmniejszych,  dlatego  że  jest  uczniem,  zaprawdę  powiadam  wam,  nie  utraci

swojej nagrody”.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 28.06.2020r.

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła; 
w piątek święto św. Tomasza Apostoła. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
29. 06. poniedziałek 
Biały Kościół -  Msza św. o godz.  1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodzin:
Górniak i Krzewskich 

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

01. 07. Środa 
Nowolesie - Msza św. o godz.  1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Kasprzyszaka jego
zmarłych Rodziców i Andrzeja Nadolnego

02. 07. Czwartek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Piotra z racji 
5. rocznicy urodzin, potrzebne łaski dla rodziców, państwa Karoliny i Adama oraz rodzeństwa
Zofii, Jakuba i Antoniego

03. 07. Piątek 
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: W intencji należących do wspólnoty Różańca i ich Rodzin 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i dar zdrowia

04. 07. Sobota 
Nowolesie – Msza św. o godz. 1800 : O wieczną szczęśliwość dla śp. syna Łukasza Kresowatego
w 2. rocznicę śmierci

05. 07. Niedziela 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Józefa,  Leokadii,
Tadeusza i Grażyny

Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1000:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Mieczysława  Majki  
w 1. rocznicę śmierci 

Biały Kościół - Msza św. o godz.  1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Karonia  
w 11. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Smela i Karoń

1. W  poniedziałek  i  wtorek  zostaną  odprawione  ostanie  tegoroczne  nabożeństwa
czerwcowe. 

2. Troskę o nasze zdrowie powierzać będziemy Matce Bożej w każdą sobotę w naszym  
nowoleskim sanktuarium odmawiając różaniec przy kapliczkach usytuowanych wokół
kościoła i na placu sanktuarium. Modlitwę będziemy rozpoczynać o godzinie 1730.

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże 



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:   

Przyjąć Jezusa w bliźnim

Być godnym Jezusa to uczynić Go pierwszym w miłości i według tej miłości budować wszystkie inne
relacje. Wielu świętych, medytując nad tą Ewangelią, dochodziło do wniosku, że: „Kiedy Bóg jest na
pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu”. Także nasze relacje, szczególnie te  
z ważnymi dla nas osobami: współmałżonkiem, dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi, odnajdują właściwe
miejsce, kiedy Bóg jest dla nas pierwszy. Kiedy potrafimy w drugim człowieku zobaczyć nie tylko jego
samego, lecz także obecnego i działającego w nim Boga, wtedy Jezus wynagradza nam z hojnością
przyjęcie Go w bliźnich. Życia możemy zazdrośnie strzec dla siebie lub tracić je dla innych. Tylko ta 
druga opcja jest rozwojowa.

Jezu,  pragnę,  abyś był  dla mnie zawsze pierwszy.  Pragnę widzieć Cię przychodzącego do mnie  

w drugim człowieku. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpoczynają się wakacje :)

Zachęcamy dzieci i młodzież do modlitwy dziękczynnej za czas nauki. 

Św. Augustyn mawiał: Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. 

A zatem starajmy się dostrzec świat wokół nas na nowo: ludzi i miejsca. Niech Bóg czuwa nad 

podróżującymi. Poznawajmy piękno Boga w pięknie stworzonego świata! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wspólnota Biały Kamień

Kilka  miesięcy  temu,  po  zakończeniu  drugiej  edycji  kursu  Alfa,  informowałem

o  utworzeniu  przy  naszej  parafii  wspólnoty  charyzmatycznej  Biały  Kamień.  Jej  celem-

podobnie, jak wielu podobnych wspólnot- jest modlitwa, formacja i ewangelizacja. Chcemy

wspólnie przeżywać naszą wiarę i pomagać sobie w wędrówce do Nieba. Spotykamy się na

wspólnym czytaniu  Pisma Świętego,  na  wspólnej  modlitwie.  Nasze  modlitwy mają  przede

wszystkim charakter uwielbieniowy i wstawienniczy. Wspólnie oddajemy chwałę Panu Bogu,

staramy  się  stawiać  Go  na  pierwszym  miejscu  w  naszym  życiu.  Modlimy  się  za  siebie

nawzajem, polecamy także Panu potrzeby innych (szczególnie wszystkich mieszkańców naszej

parafii).  Staramy się budować więzy  i   relacje między sobą. Poprzez katechezy, nauczania

i  kazania  pogłębiamy  swoją  wiedzę.  Opiekunem  naszej  wspólnoty  jest  ksiądz

Piotr Rozpędowski.


