
Uroczystość I Komunii Świętej w naszej Parafii. 
 

Pierwsza Komunia święta jest wielkim świętem chrześcijańskich rodzin. Zawsze tak było 

w naszej polskiej tradycji, która od tysiąca lat ukształtowała się na tej ziemi jako tradycja 

chrześcijańska. Rodzina zawsze była - i nadal pozostaje - tym ludzkim środowiskiem, pierwszym 

i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając 

od chrztu świętego. Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu, na ziemi, 

zapraszają do ich serc (...) Dawcę życia wiecznego.  

Św. Jan Paweł II; Łódź, 13.06.1987 

 

Dnia 27 września br., grupa 15 dzieci z klasy IV przystąpiła do Pierwszej Komunii 

Świętej. Uroczystość  odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Nowolesiu. 

Uroczystą Mszę Święta odprawił ks. proboszcz Janusz Prejzner.   

            Z powodu pandemii koronawirusa uroczystość została przesunięta z czerwca na 

wrzesień. Nie było wielkich przyjęć, był jednak sam sakrament i satysfakcja, że mimo 

przeciwności udało się wszystko dobrze przygotować.   

             Msza święta przebiegła w podniosłej atmosferze. Dzieci starały się pięknie i bardzo 

aktywnie uczestniczyć w całej Eucharystii. Moment przyjęcia przez dzieci Najświętszego 

Sakramentu zapadł w pamięci obecnych, jako chwila pełna uniesienia i łaski. 

Cieszymy się, że Jezus zagościł w sercach naszych pociech i mamy nadzieję, że będzie to  

początek przyjaźni z Jezusem ukrytym pod postacią Chleba. 

 

Rodzic dziecka pierwszokomunijnego.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 11,1-4)  

 

Jezus uczy modlitwy 

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden 

z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich 

uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: «Ojcze, święć się 

imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam 

dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam 

zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie»”. 

 

 

 



 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 04.10.2020r. 

 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej;  

w środę Najświętszej Maryi Panny Różańcowej ; w czwartek św. Teresy od Dzieciątka Jezus;  

w piątek Świętych Aniołów Stróżów. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

05. 10. poniedziałek  

Nowolesie - Msza św. pogrzebowa o godz. 1500: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireneusza 

Chudego 

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

od uczestników pogrzebu w miesiąc po śmierci 

 

06. 10. wtorek  

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

w 35. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Harhelów 

 

07. 10. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: Dziękczynna z racji 57. rocznicy ślubu państwa Stanisławy 

i Mariana Pilichiewicz z prośbą o dar zdrowia, potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę 

Matki Najświętszej oraz o wieczną szczęśliwość dla Przodków 

 

08. 10. Czwartek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: W intencji Parafian 

 

09. 10. Piątek  

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

w miesiąc po pogrzebie – intencja od zakładu pogrzebowego Olimp 

 

10. 10. Sobota  

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

i Mieczysława Tenetów i ich zmarłych Rodziców oraz śp. Anieli Cygan i Franciszki Tenety 

 

11. 10. Niedziela  

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

od rodziny Boreckich 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Macieja i Emilii Czajków 

i ich zmarłych Rodziców 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: 1). W intencji dziecka Jakuba Piotra Nowaka z racji 

chrztu świętego o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziców: Karoliny i Sebastiana 

2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Daniela Ziółkowskiego w 15 rocznicę śmierci 



1. Nabożeństwa Różańcowe, w dni powszednie odprawiane są w poniedziałki, środy 

i soboty o godz. 1730, a we wtorki i piątki po Mszach o godz. 800. W poniedziałki, wtorki 

i czwartki w Białym Kościele; w środy, piątki i soboty w Nowolesiu. W niedziele 

różaniec po Mszach świętych.  

2. Dzieci pierwszokomunijne i szkolne prowadzą różaniec w Białym Kościele  

w poniedziałki, a w Nowolesiu w środy.  

3. Chorych Parafian ksiądz Stanisław odwiedzi w sobotę, 10 października. 

4. W następną niedzielę, 11 października, obchodzimy Dzień Papieski, połączony ze 

zbiórką do puszek na stypendia dla młodzieży z fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

5. Wspólnota charyzmatyczna „Biały Kamień”, działająca przy naszej parafii, zaprasza na 

Mszę św. do Białego Kościoła w sobotę 10 października 2020r. o godz. 18.30. 

       Na nowy tydzień – Szczęść Boże!  

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

Modlitwa to styl życia 

Modlić się możemy w każdym miejscu i czasie. Tak właśnie czynił Jezus. Dialog z Ojcem jest 

dla Niego najważniejszy spośród wielu innych czynności w ciągu dnia. To nie teoria 

o modlitwie uczy nas modlitwy, lecz świadectwo i doświadczenie. Uczniowie widywali 

modlącego się Jezusa, dlatego proszą: „Panie, naucz nas modlić się”. Dzięki tej prośbie mamy 

najpiękniejszą modlitwę chrześcijanina, pochodzącą z samego serca Jezusa – Ojcze nasz. 

Znajdźmy dziś chwilę czasu i poprośmy Jezusa, aby nauczył nas modlić się do Ojca razem 

z Nim. Poprośmy też Maryję, Królową Różańca Świętego, aby nauczyła nas przez modlitwę 

różańcową kontemplować razem z Nią tajemnice z życia Jezusa. 

 

Jezu, nie potrafię się modlić! Naucz mnie żyć modlitwą, a nie jedynie odmawiać modlitwy. 

  

 

 


