
Świątynia  przeniosła  się  do  naszych  domów.  Doceniliśmy  media  elektroniczne

i Internet. Jako wspólnota uczestniczyliśmy we Mszach Świętych transmitowanych w telewizji.

W naszych domach spokojnie rozważaliśmy stacje Drogi Krzyżowej i Gorzkie Żale, był czas

na codzienna modlitwę, literaturę religijną . Wielu z nas wzięło udział w rekolekcjach  on-line.

Internet  wypełniły  zdjęcia  przystrojonych  obrusem  stołów,  z  Biblią  i  zapaloną  świecą.

Celebrowaliśmy wspólnie z naszymi rodzinami liturgię domową. Zrozumieliśmy jednak,

że rzeczywistość wirtualna nigdy nie zastąpi nam wspólnoty liturgicznej. Wielu rodziców, a w

szczególności rodzice dzieci komunijnych poprzez rodzinną katechezę starało się przygotować

swoje pociechy do sakramentów. W tym roku po raz pierwszy w wielu parafiach I Komunie

Święte nie odbyły się zgodnie z planowanym terminem, zostały przełożone. W naszej Parafii

dzieci przystąpią do I Komunii Świętej 27 września 2020 roku.

Abp Stanisław Gądecki mówi również o negatywnych skutkach pandemii -  „ zdaję sobie

sprawę z tego, że wielu z nas może doświadczyć pokusy zatrzymania się na chrześcijaństwie

on-line, bycia wierzącym bez liturgii  i  bez wspólnoty.  Tymczasem na dłuższą metę nie ma

wiary  w  pojedynkę,  bo  Kościół  to  wspólnota,  to  communio”.  W czasie  trwania  pandemii

doświadczyliśmy wiele. Kapłani celebrowali Msze Święte w pustych kościołach, bez udziału

wiernych.  Stopniowe  znoszenie  restrykcji  spowodowało,  że  Kościoły  powoli  zaczęły

wypełniać się wiernymi stęsknionymi spotkaniem z Jezusem w Najświętszym Sakramencie.  

Dla nas wszystkich – jest to ważna lekcja, jak wiele zwykle mamy pod ręką i jak wiele

możemy stracić. I jak często sprawy drugorzędna przysłaniają nam istotę wiary. Siostra Bogna

Młynarz,  doktor  teologii,  w  wywiadzie  dla  „Gościa  Niedzielnego",  powiedziała:  „Nasze

schematy,  przyzwyczajenia,  nawet  rzeczywiste  zasługi  i  poczucie,  że  już  tyle  dla  Boga

zrobiliśmy, sprawiają, że obrastamy w »duchowy tłuszczyk«. 

Być może te wydarzenia są  wołaniem Boga o otrząśnięcie się  z tego leniwego snu".

Dostajemy niepowtarzalną szansę by na nowo poukładać nasze priorytety, te nasze osobiste ale

i te związane z naszą wiarą. 

Opracowała Akcja Katolicka

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 13,1-9) 

Przypowieść o siewcy. 

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego

tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im

wiele  w  przypowieściach  tymi  słowami:  „Oto  siewca  wyszedł  siać.  A  gdy  siał,

niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki  i  wydziobały je.  Inne padły na

miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była

głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia.

Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu

padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny,

a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha”. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 12.07.2020r.

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada 
i Benedykta; w środę św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła; w czwartek Najświętszej Maryi

Panny z Góry Karmel. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
13. 07. poniedziałek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800:  O wieczną szczęśliwość dla śp. dla Anny Foltyńskiej -
intencja od rodziny Staszczyszyn i Guzior

14. 07. wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian o Boże błogosławieństwo, potrzebne
łaski, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej

15. 07. Środa 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: Dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku z prośbą
do Matki Bożej Nowoleskiej o zachowanie od klęsk żywiołowych, a szczególnie od powodzi
i gradobicia

16. 07. Czwartek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. dla Anny Foltyńskiej -
intencja od rodziny Michalików

17. 07. Piątek 
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: intencja wolna

18. 07. Sobota 
Nowolesie – Msza św. o godz. 1800 : O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Kamili 

19. 07. Niedziela 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Anny  i  Joachima
Czembor w rocznicę śmierci

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Kamilli Hajdugi 

Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1200:  W  intencji  Siostry  Nazaretanki  Gabrieli  Pater  
w 25 rocznicę wstąpienia do zakonu z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dar
zdrowia i opiekę Matki Najświętszej

1. W  poniedziałek,  13  lipca,  przypada  Nabożeństwo  Fatimskie.  Po  wieczornej  Mszy  
w Białym Kościele będziemy odmawiać różaniec fatimski.

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 rozpoczynamy o godzinie 1730.

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:   

Żyć słowem Boga w codzienności

Potrzeba wiele troski i uważności, aby Słowo wypowiedziane przez Boga mogło wydać owoce w naszym

życiu. Aby żyć Słowem w codzienności, potrzebujemy go słuchać, medytować nad nim, modlić się nim 

i kontemplować je. Każdy z tych etapów modlitwy słowem Bożym ma swoje przeszkody.  Podczas

słuchania szatan na podobieństwo ptaków wydziobujących ziarno będzie wyrywał z naszego serca

Słowo, które Chrystus w nas zasiewa. W czasie medytacji będzie nas odstraszał pustynią, zniechęceniem

i oschłością, aby przypalić w ogniu zawiści kiełkujące w nas Słowo. Gdy zechcemy modlić się Słowem,

będzie zagłuszał nasze serce zmartwieniami, rozproszeniami i tysiącem spraw do zrobienia. Jeśli jednak

nie ulegniemy żadnej z tych trzech pokus, doświadczymy Bożej obecności, która łagodnie otuli nas

w czasie kontemplacji. I wyda błogosławione owoce dobra.

Jezu, pragnę żyć Twoim słowem, słuchając, medytując, modląc się i kontemplując.

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

Abp Stanisław Gądecki - czas próby wiary, 
miłości i solidarności.

(Skrót z Gościa Niedzielnego nr 23, 7 czerwca 2020 r.)

Przez ostatnie miesiące wszyscy przechodziliśmy czas próby. Ta próba dotknęła każdego

z nas osobiście,  ale  również dotknęła  nas jako Wspólnoty.  Jako Kościół  zdajemy poważny

egzamin. Egzamin z wiary i nadziei, miłości bliźniego, solidarności i wrażliwości na potrzeby

drugich. W związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa pojawiło się dużo ograniczeń

musieliśmy pozostać w domach, nie mogliśmy swobodnie uczestniczyć w liturgii  Kościoła.

Święta Wielkanocne były inne niż zwykle, bez udziału w Triduum Paschalnym, bez rezurekcji.

Z powodu obowiązującego zakazu nie mogła odbyć się tradycyjna forma święcenia pokarmu.

Kościół zalecił,  by koszyczki tuż przed Wielkanocnym śniadaniem zostały pobłogosławione

przez  głowę  rodziny.  My  należeliśmy  do  tych  nielicznych  Parafii,  gdzie  tradycji  stało  się

zadość.  W naszych  wioskach,  wzdłuż  ulic  poustawialiśmy  koszyki  ze  święconką.  Kapłan

podszedł, pomodlił się i pobłogosławił. Następnie przejechał przez nasze wsie samochodem,

w  dłoniach  trzymając  Monstrancję  z  Najświętszym  Sakramentem.  Błogosławił  nas,  nasze

rodziny i nasze domy. 


