
Jednym ze sposobów owego budowania jest bez wątpienia pogłębianie swojej 

wiedzy i świadomości religijnej. Najważniejsze to czytanie Biblii. Dlaczego? 

Obrazowo tłumaczy to Papież Franciszek: „Pismo Święte przestrzega nas przed 

fałszywymi nadziejami, jakie przedstawia nam świat, demaskując ich 

bezużyteczność i ukazując ich nonsens. Czyni to na wiele sposobów, ale szczególnie 

potępiając fałszywych bożków. Człowiek jest bowiem nieustannie kuszony, by 

pokładać w nich swoja ufność, czyniąc je przedmiotem swej nadziei. Szczególnie 

zwracają na to uwagę prorocy i mędrcy, dotykając newralgicznego punktu drogi 

wiary człowieka wierzącego. Wiara jest bowiem zaufaniem Bogu. Nadchodzi jednak 

chwila, kiedy ścierając się z trudnościami życia, człowiek doświadcza kruchości tego 

zaufania i odczuwa potrzebę różnych pewności, zabezpieczeń namacalnych  

i konkretnych.  

 W naszej parafii próbujemy wnieść swój wkład w popularyzację prasy 

i literatury katolickiej. W kruchcie co tydzień witają nas tygodniki: „Gość Niedzielny”  

i „Niedziela” Nowoczesne dziennikarstwo przybliża w ciekawy sposób sprawy 

doczesne i duchowe, odnosząc się do bieżących wydarzeń, w gąszczu których tak 

łatwo się pogubić. Ostatnio zaczęliśmy wykładać przy wejściu do kościoła książki 

popularno-naukowe oraz beletrystykę ze zbiorów biblioteki parafialnej 

i ks. Stanisława Włodarskiego. Wiele z nich to perełki literackie i historyczne,  

a nawet – edytorskie (albumy). Serdecznie zachęcamy do zabierania ich do domów, 

do czytania – w myśl zasady B. Pascala: od formy – do treści. Od słów – do wiary. 

Codzienna lektura, jak codzienna modlitwa, są tu bezcenne.  

Leokadia Pawliszak  

Akcja Katolicka 

 

Otwieraj Biblię, gdy … Twoja wiara słabnie: „Psalmy 126, 146” i „List do Hebrajczyków 11” 
 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 18, 15-20) 

Upomnienie braterskie 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź 

i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie 

usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech 

świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi.  

A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. 

Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane 

w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę 

powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego 

użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię 

moje, tam jestem pośród nich”. 



 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 6.09.2020r. 

 

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 
07. 09. poniedziałek  

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

Zanozik-Lipka w miesiąc po śmieci – intencja od uczestników pogrzebu 

 

08. 09. wtorek  

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

– intencja od rodziny Guzior 

 

09. 09. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Józefa 

Okurowskich 

  

10. 09. Czwartek  

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

w tydzień po pogrzebie 

 

11. 09. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże oraz 

dary Ducha Świętego dla Siostry Zakonnej Janiny ze Zgromadzenia Maryi 

Niepokalanej z racji Rocznicy Urodzin 

 

12. 09. Sobota  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże, dary 

Ducha Świętego oraz opiekę Matki Najświętszej dla dzieci, wnuków i prawnuków 

 

13. 09. Niedziela  

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

Boreckiej oraz Józefy i Eweliny Hołowczak 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana 

Kasprzyszaka, Andrzeja Nadolnego oraz zmarłych Rodziców 2) O wieczną 

szczęśliwość dla śp. Gertrudy, Marii i Michała Szczotków 

 

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

Bąkowskiego w 4. rocznicę śmierci oraz śp. Kamili Kramarz z racji przypadających 

imienin 

 



1. Na rzecz poszkodowanych mieszkańców Bejrutu ostatecznie zebraliśmy 

kwotę: tysiąc trzysta złotych. Serdeczne Bóg zapłać! 

2. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w naszym 

nowoleskim Sanktuarium odmawiając różaniec przy kapliczkach usytuowa-

nych wokół kościoła i na placu sanktuarium. Modlitwę rozpoczynamy o godzi-

nie 1730. 

3. Zebranie dla rodziców dzieci, które uczęszczają do trzeciej klasy i które maja 

przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w przyszłą niedzielę po 

Mszy o godz. 1200 w Białym Kościele. 

4. Do sakramentu małżeństwa pragną przystąpić: Michał Duralski zamieszkały 

we Wrocławiu i Ewelina Stach zamieszkała w Szczodrowicach. Zapowiedź 

pierwsza. 

     Na nowy tydzień – Szczęść Boże!  

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

 

Pozyskać brata 

Upomnienie braterskie to wielka sztuka życia. Możemy upominać z agresją, bo coś się 

nam nie podoba, drażni nas, czegoś w drugim nie akceptujemy. Wtedy jednak łatwo kogoś 

poniżyć, oskarżyć, skrzywdzić. Nigdy nie mamy wglądu w serce i intencje drugiego 

człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby przed spotkaniem z bliźnim spotkać na modlitwie 

Jezusa i zapytać Go o światło i rozwiązanie, a potem wsłuchać się we własne serce 

i zapytać siebie, jakiego dobra pragnę dla tej osoby. Upomnienie płynące z miłości, ze 

szczerej troski o dobro drugiego otwiera serce i umożliwia przemianę. Jest zaproszeniem 

do rozwoju. 

Jezu, daj mi odwagę upominania z miłością, a jednocześnie przyjmowania upomnień od 

innych. Niech to wypływa z mojej troski. 

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

Książki – pomogą 

Wiara nie jest czymś danym, jest czymś zadanym. Trzeba o nią na różne 

sposoby się troszczyć, nieraz – walczyć, zawsze – budować. To oczywiste.   


