NIEDZIELNY KURIER
TYGODNIK PARAFIALNY
Biały Kościół – Nowolesie

30.08. 2020 r. Nr 35 (176)

......................................................................................................................................
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA (Mt 16,21-27)..................................................................................................
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie.
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele
wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego
dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech
Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra:
„Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co
ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę
poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy
przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według
jego postępowania”.

INTENCJE MSZALNE
W tym tygodniu w czwartek obchodzimy wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego,
papieża i doktora Kościoła. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
31.08. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. mamy Beaty
w 1. rocznicę śmierci.
01.09. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:15. Za Parafian; szczególnie dzieci, młodzież i
nauczycieli rozpoczynających Nowy Rok Szkolny.
02.09. Środa.
Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodzin:
Nowickich, Wilk, Borkowskich i Bischof.
03.09. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa Piątka z racji
pogrzebu.
04.09. Piątek.
Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże oraz dar
wiary i światło Ducha Świętego dla państwa Anny i Ryszarda wraz z dziećmi: Agatą,
Dominiką i Małgorzatą.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Józefa
Okurowskich.
05.09. Sobota.
Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Józefa
Okurowskich.
06. 09. Niedziela.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana, Karola
i Andrzeja Krysowatych i ich zmarłych Rodziców.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Władysława
i Władysławy Mazurów oraz Anny Mazur i ich zmarłych Rodziców.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Mariana
i Stefanii Smalec, brata: Zbigniewa Adamko oraz wujostwa: Mieczysława i Franciszki
Jakubowskich.

1. W ubiegłą niedziele na rzecz poszkodowanych mieszkańców Bejrutu zebraliśmy
kwotę: osiemset osiemdziesiąt złotych. Serdeczne Bóg zapłać!
2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu Msza św.
w Nowolesiu o godz. 8:00. Przed Eucharystią i po możliwość przystąpienia do
spowiedzi. W Białym Kościele Msza o godz. 18:00, spowiedź od godziny 17:00. Do
sakramentu pokuty zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież rozpoczynających Nowy
Rok Szkolny. Chorych Parafian ksiądz Stanisław odwiedzi w sobotę, 5 września do
południa.
3. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w naszym
nowoleskim Sanktuarium odmawiając różaniec przy kapliczkach usytuowanych wokół
kościoła i na placu sanktuarium. Modlitwę rozpoczynamy o godzinie 17:30.
4. Poświecenie przyborów szkolnych dla rozpoczynających w tym roku edukację szkolną
odbędzie się w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:00 w Białym Kościele.
5. Zebranie dla rodziców dzieci, które maja przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej
odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy o godz. 12:00 w Białym Kościele.
6. Wspólnota „Biały Kamień” działająca przy naszej parafii zaprasza na Mszę Świętą w
sobotę, 5 września, o godz. 18:30 w Białym Kościele.
Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.
..........................................................................................................................
Szanowni Parafianie!
Odpowiadając na Wasze postulaty i prośby przystępujemy do opracowania publikacji
opowiadającej o odbudowie świątyni w Białym Kościele. Był to ogromny wysiłek wielu
ludzi, z których wielu już odeszło do Domu Pana. Znakomite materiały są zebrane w
parafialnych kronikach – staraniem księdza kanonika Stanisława Włodarskiego i pani Ireny
Put. Ale to nie wszystko. Zakładamy, że w prawie każdej rodzinie naszej parafii została
jakaś pamiątka (zdjęcie, dokument…) lub jakaś opowieść z tamtego niezwykłego czasu.
Apelujemy o dostarczenie materiałów (w tym spisanych wspomnień ) do Kancelarii
Parafialnej lub przesłanie ich na adres mailowy: jprejzner@op.pl
.................................................................................................................................
PIELGRZYMKI
W minioną środę (26 sierpnia) z racji uroczystości NMP Częstochowskiej odbyła się
II Piesza Pielgrzymka z Białego Kościoła do Sanktuarium Maryjnego w Nowolesiu.
W czasie wędrówki odmawiano różaniec, śpiewano pieśni. Zebrało się (mimo wszystko)
ok. 50 osób. Lokalna nasza tradycja zapoczątkowana przed rokiem przez księdza proboszcza
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Prejznera,
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kultywowana.

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

Myślę, że każdy odbył pielgrzymkę tylko dla niego ważną i pamiętną. A może –

.

planuje taką: do Częstochowy, ścieżkami Jakubowymi. Ale są pielgrzymki szczególne dla
wymowy społecznej..Nieliczni z nas w nich uczestniczyli, liczni – oglądali w telewizji.
Myślę o pielgrzymkach św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Sierpień to miesiąc szczególny dla
Polski. Setna rocznica zwycięstwa na bolszewikami w 1920 r. 76 rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego. W tym

„patriotycznym”

miesiącu przypomnijmy IV

pielgrzymkę. Odbyła się ona w 1991 roku, w czerwcu (wyjątkowo wtedy zimnym). Była to
pierwsza pielgrzymka Papieża do Niepodległej, przebiegająca pod hasłem: „Bogu dziękujcie
– Ducha nie gaście”.
Cel był oczywisty – budujemy nową, niepodległą Polskę na Bożym prawie moralnym. Na
skale, a nie na piasku ludzkich decyzji. Genialny, Boży Nauczyciel jakim był Jan Paweł II
rozpisał tę zasadę na swoisty Dekalog – osobistej, narodowej i społecznej pracy.
Co zrealizowaliśmy z tego Dekalogu przez minionych 29 lat? Co jest bliskie każdemu

.

z nas? Przyjrzyjmy się w tym zwierciadle Prawdy (GN 2020/26).
I.

„ Postęp nie zastąpi Boga”.

II.

„Nie bądź chrześcijaninem byle jakim”.

III.

„Do życia społecznego i państwowego dopuszczać wymiar świętości”, pod
pozorem światopoglądowej neutralności”.

IV.

„Strzec chrześcijańskiego charakteru rodzin”.

V.

„Nie zabijaj: od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci”.

VI.

„Trzeba odróżniać miłość prawdziwą od pozornej”.

VII. „Być” jest przed „mieć”.
VIII. „Prawda łączy się w nieusuwalny sposób z wolnością”.
IX.

„Nie daj się uwikłać siłom pożądania”.

X.

„Trzeba przywrócić blask pięknemu słowu „uczciwość” – żebyśmy nie stali się
społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą”.

Leokadia Pawliszak Akcja Katolicka
Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.

