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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

EWANGELIA (Mt 5,1–12)
Osiem błogosławieństw.
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: .........................
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. ..............
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. ................
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. ..................................
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie...........................................................................................................
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie
wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie».

INTENCJE MSZALNE
W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie wszystkich wiernych
zmarłych; w środę św. Karola Boromeusza. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask
Bożych.
02.11. Poniedziałek.
Nowolesie - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych, o których
pamiętali mieszkańcy Nowolesia i Kazanowa.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla zmarłych, o których
pamiętali mieszkańcy Białego Kościoła.
03.11. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Teresy Janik - z racji
pogrzebu.
04.11. Środa.
Nowolesie – Msza św. o godz. 17:00. 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych, o których
pamiętali mieszkańcy Dębnik, Gębczyc i Gębic. 2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa,
Zofii i Ryszarda Nowaków.
05.11. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych, o których
pamiętali mieszkańcy Szczodrowic, Wąwolnicy i kartki bez podania adresu składających.
06.11. Piątek.
Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych męża
Jana, córki Krystyny, zmarłych z rodziny Łabędzkich: Józefa, Marii i Zofii.
07.11. Sobota.
Nowolesie – Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireneusza Chudego –
intencja od żony, koleżanek i kolegów z zakładu TECE ze Strzelina.
08. 11. Niedziela.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimierza Puta w 9.
rocznicę śmierci i jego zmarłych rodziców: Józefa i Heleny oraz zmarłych teściów: Ignacego
i Marii Ciaskowskich.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireny Tkacz w 15.
rocznicę śmierci, Edwarda Tkacza oraz Józefa Sikory.

Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Marcina
i Cecylii, siostry Janiny, braci: Czesława, Kazimierza, Władysława, Stanisława i Józefa oraz
chrzestnych: Bronisławę i Antoniego Musiał.
1. Od listopada Msze św. w tygodniu odprawiane będą o godz. 17:00.
2. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 16:30.
3. We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, 2 listopada, rozpoczniemy modlitwę
wypominkową. W Nowolesiu o godz. 16:30 odmówimy różaniec za zmarłych, o których
pamiętali mieszkańcy Nowolesia i Kazanowa. O godz. 17:00 Msza św. w ich intencji. W
Białym Kościele różaniec wypominkowy po Mszy św. o godz. 18:00. Polecać będziemy
zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy Białego Kościoła. W środę, 4 listopada, w
Nowolesiu o godz. 16:30 odmawiany będzie różaniec za zmarłych, o których pamiętali
mieszkańcy Gębczyc i Gębic. O godz. 17:00 Msza św. w ich intencji. W czwartek, 5
listopada, w Białym Kościele o godz. 16:30 odmawiany będzie różaniec za zmarłych, o
których pamiętali mieszkańcy Szczodrowic, Dębnik, Wąwolnicy i kartki bez podania
miejsca
zamieszkania.
O
godz.
17:00
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. 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. 17:00, spowiedź od godziny 16:30.
. 5. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz misji prowadzonych
w najbiedniejszych krajach świata odbędzie się w naszej parafii w dniach 3 i 4 listopada.
Stare komputery, drukarki, telefony, monitory, sprzęt RTV i AGD proszę składać na placu
przed kościołem w Nowolesiu i Białym Kościele.
Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.
.....................................................................................................................................
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII:
Błogosławieni, czyli szczęśliwi to ci, którzy z wytęsknieniem pragną dobrego
świata. To ci, którzy są wierni Bogu, choć czasem muszą postępować wbrew sobie. A
jednocześnie starają się przemieniać w prostych gestach swój mały świat – siebie,
rodzinę, znajomych. Znoszą, naprawiają, przepracowują cierpliwie i w cichości krzywdy,
pragną pokoju i przebaczają.
...............................................................................
„Świętości nie szargać”
Załamał mi się głos, kiedy w ubiegłym roku w Radiu Rodzina komentowałam
zachowanie i postawę tęczowej manifestacji. Dochodziło tam do obscenicznego
przedstawiania symboli religijnych . Takich, przed którymi przecięty katolik nabożnie
klęka, które ma w sercu, bo symbolizują to, co dla niego najważniejsze,
najpiękniejsze, najlepsze...

„Pękłam” mówiąc o profanacji wizerunku Najświętszej Marii Panny. Któż

z

nas w trudnych chwilach, niemal podświadomie, nie szepce: „Pod Twoją obronę...”?
Broniła nas – Matka Najświętsza – również w trudnych dziejowych momentach.
A my jej obronić nie umieliśmy albo – broniliśmy dość słabo (wiadomo: poprawność
polityczna).
Wracając do studia radiowego, dopowiem, że wówczas sytuację uratował prezes
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, redaktor „Gazety Polskiej” Janusz Wolniak,
który wszedł mi w słowo i kwestię (prezentowaliśmy takie samo stanowisko)
dokończył.
Ledwie minęło trochę czasu, obserwujemy wydarzenia, które mowę odbierają,
a które nie miały prawa się zdarzyć w chrześcijańskiej Polsce. Wtargnięcia
do kościołów podczas mszy św., obraźliwe napisy i znaki na murach świątyń, słowna
agresja wobec księży i sióstr zakonnych tylko dlatego, że są, kim są. Są. Na szczęście
i dzięki Bogu.
Należę do pokolenia, które w kościołach przed `89 odnajdywało ojczyznę i
namiastkę wolności. A przede wszystkim – bezpieczeństwa. Tu odbywały się msze
św., za Ojczyznę, w salkach katechetycznych – tajne spotkania i druk nielegalnych
materiałów. Tu chronili się ludzie uciekający przed ówczesną władzą, która krwawo
rozpędzała manifestujący tłum.
Ale nawet milicja obywatelska nie pozwalała sobie na tak agresywną profanację
świętych, jaką obserwujemy dzisiaj.
A przecież wszyscy uczyliśmy się w szkole, że „świętości nie szargać, bo trza,
by święte były”. (S. Wyspiański).
Przekroczone pewne granice. Niedopuszczalne stało się faktem i trudno nam się
będzie z tym żyło. Tych aktów profanacji dokonywała głównie młodzież. Nieraz się
słyszy, że straciliśmy dla Kościoła młodych ludzi. Bezpowrotnie?

Leokadia Pawliszak
Akcja Katolicka.
Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.

