
o aborcję, eutanazję czy antykoncepcję. Z drugiej strony okazało się, że brakuje 

wykwalifikowanych katechetów. Coraz częściej pojawiały się powszechne głosy, że 

„religia w salkach” była lepsza. Księża podkreślali (KEP), że spotkania te miały zupełnie 

inny wymiar w ówczesnych realiach społeczno-politycznych, niż obecne lekcje religii, 

obudowane programami i podręcznikami zgranymi z całym systemem edukacji. Jest 

wreszcie profesjonalna pod względem teologicznym i pedagogicznym kadra. 

Profesjonalizm i osobowość nauczyciela są tu najważniejsze, jak w przypadku nauczania 

każdego przedmiotu w szkole.  

 A jak jest w Europie? „Niemal wszystkie państwa Unii Europejskiej naukę religii 

traktują jako niezbędny element szkolnego systemu edukacji i finansują ją, gdyż 

wychodzą z przekonania, że bez tej formy edukacji obywatele będą mieć kłopot  

z rozumieniem europejskiego „kodu kulturowego”. W 23 krajach Unii Europejskiej 

religia nauczana jest w szkołach publicznych, a w 4 nie ma nań miejsca 

w państwowym systemie oświaty. W 8 krajach Unii Europejskiej udział w szkolnych 

lekcjach religii jest obowiązkowy. W 15 państwach Unii Europejskiej udział 

w szkolnych lekcjach religii jest dobrowolny (ma charakter fakultatywny), 

w zależności od woli rodziców bądź samych uczniów w klasach ponadgimnazjalnych. 

Musi być to wyrażone w formie pisemnej deklaracji. Są to: Belgia, Chorwacja, Czechy, 

Estonia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, 

Słowacja, Węgry i Włochy. 

 We wszystkich krajach, gdzie nauczanie religii obecne jest w państwowym 

systemie oświaty (zarówno w formie obowiązkowej, jak i dobrowolnej), jest ono 

finansowane ze środków publicznych.  

Na terenie naszej parafii funkcjonuje jedna szkoła – podstawowa. Na lekcje religii 

uczęszczają prawie wszyscy uczniowie. Pani Katechetka zyskuje dodatkowo sympatię, 

prowadząc w szkole harcerstwo. Harcerskie przygody idą w parze  

z kształtowaniem charakterów młodych ludzi. I to jest piękne.  

 

Leokadia Pawliszak 

 (Akcja Katolicka) 

 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 20, 1-16a) 

Przypowieść o robotnikach w winnicy 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne 

jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do 

swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. 

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku 

bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, 

dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, 

tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących 

i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo 

nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«. A gdy nadszedł wieczór, 

rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im 

należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około 

jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że 

więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw 

gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich  

z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: 

»Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, 

co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie 

wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem 

dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi". 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 20.09.2020r. 

 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto św. Mateusza, 

Apostoła i Ewangelisty; w środę wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

 

21. 09. poniedziałek  

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

Karoń – intencja od rodziny Staszczyszyn 

 

22. 09. wtorek  

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

Michalskiego w 22. rocznicę śmierci i zmarłych Rodziców 

 

23. 09. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii 

w 9. rocznicę śmierci i śp. Lucyny w miesiąc po śmierci  

 

24. 09. Czwartek  

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

Mikołaja i Stanisława, zmarłych z rodziny Lichwa 

 

25. 09. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mirosława 

Woźnego – intencja  od rodzin: Wieczorek, Franczyk i Mucha z Dziadowej Kłody 

 

26. 09. Sobota  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych 

rodziców: Bolesława i Franciszki oraz Mieczysława i Seweryny 

 

27. 09. Niedziela  

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

Kwaśnego w 6. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z Rodziny 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: W intencji dzieci przystępujących do I Komunii 

Świętej i ich Rodziców oraz Chrzestnych 

 

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

Wyrzykowskiego w 20 rocznicę śmierci 



1. 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 1730. 

2. Do sakramentu małżeństwa pragną przystąpić: Oliwer Szczepaniak zamieszkały  

w Kazanowie i Milena Nowak zamieszkała w Gębczycach. Zapowiedź pierwsza. 

3. W przyszłą niedzielę uczniowie klasy czwartej przystąpią do Pierwszej Komunii podczas 

Mszy o godz. 10.00 w Nowolesiu. Bardzo prosimy osoby nie związane rodzinnie  

z dziećmi w miarę możliwości o uczestniczenie we Mszach świętych o godz. 8.00 i 12.00 

w Białym Kościele. 

4. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na tegoroczne Święto patrona miasta 

Strzelin - Michała Archanioła, które odbędzie się w przyszłą sobotę i niedzielę. Bliższe 

informacje znajdują się na plakacie. 

     Na nowy tydzień – Szczęść Boże!  

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

 

Nieskończona dobroć 

W oczach Boga każdy ma szansę. Dla Niego nigdy nie jest za późno. Dla Niego nie ma 

przegranych ani prymusów z pierwszej ławki. Dla Boga wszyscy jesteśmy dziećmi 

zaproszonymi do współpracy w trosce o winnicę królestwa Bożego. Bóg jest nieskończenie 

dobry. Jego dobroć to pragnienie, aby „zapłacić temu ostatniemu tyle samo”, bo każdy jest 

godny miłości, bez względu na to, ile z siebie potrafi dać, czy dużo, czy mało. Logika Bożej 

dobroci przekracza całkowicie schematy ludzkiej sprawiedliwości. Może szokować i budzić 

niezrozumienie czy sprzeciw. Jednak w swoich wyborach Pan jako nasz Przyjaciel, pozostając 

wierny swoim obietnicom, w niczym nas nie krzywdzi. 

Panie, otwórz moje serce na przyjęcie Twojej dobroci, nawet jeśli jej nie rozumiem czy wręcz 

mnie oburza 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Religia w szkole 

Wśród wielu okrągłych rocznic, jakie świętowaliśmy ostatnio, ta mogła umknąć 

powszechnej uwadze. Jak na ironię chodzi o coś, co miało i ma bezpośredni wpływ na 

życie większości Polaków. I to od trzydziestu lat! Chodzi, rzecz jasna,  

o wprowadzenie lekcji religii do szkół. Ksiądz w szkole – to rozbudzało ekscytację,  

a nawet sensację. Na początku. Wkrótce przyszła fala antyklerykalizmu.  

W szkołach (zwłaszcza średnich) przejawiało się to „zaczepnymi pytaniami” 


