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EWANGELIA (Mt 21,28–32) 

 

            Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: 

»Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. 

Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak 

opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. 

Mówią Mu: „Ten drugi”.................................................................................................... 

          Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice 

wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 

sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy 

patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”. 

 

 

https://santeos.pl/przypowiesc-o-dwoch-synach/
https://santeos.pl/przypowiesc-o-dwoch-synach/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://santeos.pl/przypowiesc-o-dwoch-synach/&psig=AOvVaw3JXxFB5FF6oniiaW8GCqus&ust=1601183035674000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiAuOOFhuwCFQAAAAAdAAAAABAE


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE                                                                                                                                                

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Wacława; we wtorek 

święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; w środę wspomnienie św. 

Hieronima; w czwartek św. Teresy od Dzieciątka Jezus; w piątek Świętych Aniołów Stróżów. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

2288..0099..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..      

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..    OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  MMiicchhaałłaa  ii  MMaarriiii  

KKrrzzyywwddzziińńsskkiicchh  oorraazz  MMaarriiaannaa  ii  KKrryyssttyynnyy  FFiilliippóóww..  

2299..0099..  WWttoorreekk..  

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

  

3300..0099..  ŚŚrrooddaa..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzziinnyy  

MMiicchhuułłkkóóww::  MMiicchhaałłaa,,  FFrraanncciisszzkkaa,,  KKaarroolliinnyy  ii  iicchh  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww..  

  

0011..1100..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  DDaannuuttyy  KKaarroońń  ––  

iinntteennccjjaa  oodd  rrooddzziinnyy  LLiicchhwwaa..    

  

0022..1100..  PPiiąątteekk..  

NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  EEddmmuunnddaa  KKwwaaśśnneeggoo              

ww  66..  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii  ii  wwsszzyyssttkkiicchh  zzmmaarrłłyycchh  zz  RRooddzziinnyy..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  WW  iinntteennccjjii  PPaarraaffiiaann..  

  

0033..1100..  SSoobboottaa..                    

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..    WW  iinntteennccjjii  nnaalleeżżąąccyycchh  ddoo  wwssppóóllnnoottyy  RRóóżżaańńccaa  ii  iicchh  

RRooddzziinn  oo  BBoożżee  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo,,  ooppiieekkęę  MMaarryyii  ii  ddaarr  zzddrroowwiiaa..  

  

0044..  1100..    Niedziela.                       

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  WW  iinntteennccjjii  PPaarraaffiiaann..  

 

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  DDoo  BBoożżeejj  ooppaattrrzznnoośśccii  zz  ppooddzziięękkoowwaanniieemm  zzaa  

oottrrzzyymmaannee  łłaasskkii,,  zz  pprroośśbbąą  oo  ddaallsszzee,,  zzddrroowwiiee  ii  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  ddllaa  PPaauulliinnyy  zz  rraaccjjii  1111..  

rroocczznniiccyy  uurrooddzziinn  oorraazz  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ddllaa  ccaałłeejj  RRooddzziinnyy..  

  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  11))..  ZZaa  PPaarraaffiiaann..  22))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  

IIggnnaacceeggoo  ii  jjeeggoo  zzmmaarrłłyycchh  rrooddzziiccóóww::  AAnnttoonniinnyy  ii  KKaazziimmiieerrzzaa  oorraazz  FFrraanncciisszzkkii  ii  KKaarroollaa  ii  iicchh  

zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww..  

  



1. Od czwartku rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe, które w dni powszednie będą 

odprawiane w poniedziałki, środy i soboty o godz. 17:30, a we wtorki i piątki po 

Mszach o godz. 8:00. W poniedziałki, wtorki i czwartki w Białym Kościele; w środy, 

piątki i soboty w Nowolesiu. W niedziele różaniec po Mszach świętych.  

2. W pierwszą niedzielę października przypada odpust w naszym Sanktuarium Matki 

Bożej Różańcowej w Nowolesiu, stąd Msze w Białym Kościele zostaną odprawione o 

godz. 8:00  i 10:00, a suma odpustowa w Nowolesiu o godz. 12:00. 

3. Dzieci pierwszokomunijne i szkolne poprowadzą różaniec w Białym Kościele w 

poniedziałki, a w Nowolesiu w środy.  

4. 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, poprzedzona nabożeństwem różańcowym o 

godz. 17:30, spowiedź od godziny 17:00.  

5. Do sakramentu małżeństwa pragną przystąpić: Oliwier Szczepaniak zamieszkały w 

Kazanowie i Milena Nowak zamieszkała w Gębczycach. Zapowiedź druga. 

 

                                                                              Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.     
.....................................................................................................................................                           

 

Obraz MB Komarzańskiej w Nowolesiu koło Strzelina. (Tadeusz Kukiz) 

 

 Miasteczko Komarno, leżące w pobliżu „Fredrowskich” Rudek i oddalone od 

Lwowa ok.33 km, znane jest głównie ze zwycięskiej bitwy, stoczonej 9 października 1672 r. 

przez oddziały Jana III Sobieskiego z przeważającymi siłami. 

Kolejnymi właścicielami miasteczka byli: Mieleccy, Ostrorogowie, Wiśniowieccy, 

Ogińscy i  drogą kupna, Lanckorońscy. Ci ostatni aż do 1939 r., ale rezydencję – okazały 

dwór – mieli w leżącej najbliżej Komarna wsi Chłopy. 

Ozdobą Komarna jest piękny kościół (pw. Narodzenia NMP), ufundowany przez 

Mikołaja Ostroroga, podczaszego koronnego, a zbudowany w połowie XVII stulecia według 

planów Jana Pokorowicza, architekta  pochodzenia włoskiego. Kościół konsekrowany w 

1657 r., wyróżniał się szczególnie okazałą frontową fasadą. 

We fryzie widoczne są otwory strzelnicze, świadczące o obronnym charakterze 

kościoła. Fasada Komarzyńskiego kościoła przypomina tę ze świątyni oo. Jezuitów we 

Lwowie (może dlatego, że jeden z mistrzów budowlanych pracował przy wznoszeniu obu 

tych świątyni). 



Pochodzenie i czas powstania obrazu MB Różańcowej z Komarna nie są znane. Jak 

wskazuje nazwa, jest to jedna z kopii MB Śnieżnej. Ten wzorzec ikonograficzny i  czas 

budowy kościoła nasuwają przypuszczenie, że obraz MB Komarzańskiej powstał w wieku 

XVII. 

Zewnętrznym wyrazem wdzięczności dla Matki Boskiej ze strony ludu i jego 

duszpasterzy było przeniesienie obrazu z ołtarza bocznego do głównego oraz liczne, cenne 

wota, m.in. upamiętniające zwycięstwa nad Kozakami (1648 r.) i Tatarami (1672 r.). Z 

miejscowej tradycji, przeniesionej po II wojnie światowej do Nowolesia, zachował się 

przekaz – opisany przez p. Emilię Czajkę w liście do mnie – że przed obrazem MB 

Komarzańskiej modlił się, prosząc o zwycięstwo, Jan III Sobieski. „Wtem na nieprzyjaciół 

spadła chmura komarów – stąd nazwa Komarno, a chłopi pomogli – stąd nazwa wsi 

Chłopy”. 

„W lipcu 1946 r. – ostatnim wysiedleńczym transportem – proboszcz Komarna, ks. 

Marian Czech, wikary, ks. Franciszek Wołczański oraz parafianie: Mateusz i Władysław 

Jankowscy, Mateusz Kasprzyszak i in., zapakowany obraz MB, jak najdroższy skarb i 

klejnot, wieźli w nieznane” – pisała p. Emilia Czajka. P. Karolina Michałko przywiozła, 

ufundowaną niegdyś przez jej matkę, figurę MB z kapliczki stojącej przy drodze z Komarna 

do Chłop. 

W nowym miejscu osiedlenia, staraniem księży Franciszka Wołczańskiego i 

Zbigniewa Jankowskiego, obraz MB odnowiono; konserwację przeprowadziła Jadwiga 

Galusińska z Wrocławia. 

8 grudnia 1957 r., ks. bp Bolesław Kominek – w asyście  przedstawicieli kapituły, 

licznego duchowieństwa i wiernych – dokonał w nowoleskim kościele uroczystej intronizacji 

obrazu MB Komarzańskiej. On też ofiarował do wizerunku piękną ramę. Mszę św. odprawił 

ks. kanclerz Wacław Szetelnicki. 

Rokrocznie, tak jak niegdyś w Komarnie, w pierwszą niedzielę października  odbywa 

się w Nowolesiu tradycyjny odpust. Przybywają liczni wierni z parafii i pobliskich 

miejscowości, a także dawni mieszkańcy Komarna i okolic. 

                                                          Wybór fragmentu artykułu – Akcja Katolicka.                                

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.                      

 


