
podburzyć, by oddzielić cię ode Mnie i od Mojego działania i rzucić na pastwę ludzkich 

poczynań. Przeto ufaj tylko Mnie, spocznij we Mnie, oddaj Mi się we wszystkim.” 

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy) 

Dzień 7 

„Czynię cuda proporcjonalnie do twojego pełnego oddania się Mnie, a nie twojego zaufania do 

siebie samego. Wylewam na ciebie skarby łask, kiedy znajdujesz się w całkowitym ubóstwie! 

Jeżeli masz swoje zasoby, nawet niewielkie, lub starasz się je posiąść, pozostajesz na poziomie 

natury, a zatem podążasz za naturalnym porządkiem, który jest często zakłócany przez szatana. 

Żaden człowiek rozumujący i rozważający tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów, 

nawet spośród Świętych. Na sposób Boski działa ten, kto odda się Bogu. 

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczyma duszy: «Ty się tym 

zajmij». I odwróć swoją uwagę w inną stronę, bo dociekliwość twego umysłu utrudnia ci 

dostrzeżenie zła. Zawierzaj Mi często, nie skupiając uwagi na samym sobie. Czyń tak we 

wszystkich swoich potrzebach, a zobaczysz wielkie, nieustanne i ciche cuda. To ci 

poprzysięgam na Moją miłość.” 

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy) 

Dzień 8 

„Zamknij oczy i pozwól się ponieść nurtowi Mojej Łaski; zamknij oczy i pozwól Mi działać; 

zamknij i nie myśl o chwili obecnej, także odwróć myśli od przyszłości jako od pokusy. 

Oddaj się Mnie, uwierz w Moją dobroć, a przysięgam ci na Moją Miłość, że kiedy z taką 

ufnością powiesz: «Ty się tym zajmij», Ja w pełni wezmę to na siebie, pocieszę cię, wyzwolę 

i poprowadzę.” 

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy) 

Dzień 9 

Módlcie się zawsze z tą gotowością do oddania się Mnie, a zawsze będziecie odczuwać wielki 

pokój ducha i osiągać znaczne korzyści, również wtedy, gdy udzielam wam łaski ofiary, 

zadośćuczynienia i miłości, która nakłada na was cierpienie. Wydaje ci się to niemożliwe? 

A zatem zamknij oczy i powiedz całą swoją duszą: «Ty się tym zajmij». Nie lękaj się, ja się 

zatroszczę. A ty błogosławić będziesz Imię Moje, nie dbając o siebie samego. Inne twoje 

modlitwy nie mają takiej wagi, jak ten akt pełnego ufności oddania się Mnie – zapamiętaj to 

sobie dobrze. Nie ma skuteczniejszej nowenny od tej:” 

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy) 

       Opracowała L. Pawliszak - Akcja Katolicka, na podst. „Modlitw zawierzenia” 

   ks. Dolindo Ruotolo, Wyd. M 2020 

 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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III NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Ewangelia według Świętego Marka (Mk 1, 14-20) 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię 

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 

Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie 

w Ewangelię!». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 

Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus 

rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».  

A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, 

syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz 

ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami  

w łodzi, poszli za Nim. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 24.01.2021r. 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto nawrócenia św. Pawła;  

we wtorek wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa; w czwartek św. Tomasza z Akwinu. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 
25. 01. poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: Dziękczynna w 4. rocznicę urodzin Liwii z prośbą 

o potrzebne łaski, dar zdrowia oraz błogosławieństwo Boże dla rodziców: Joanny i Michała 

26. 01. wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800 O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Staszczyszyna 

– intencja od Zofii Janiczak z Makowa Podhalańskiego 

27. 01. Środa 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1700 połączona ze spotkaniem kolędowym: - O potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla mieszkańców Kazanowa i Gębic 

28. 01. Czwartek  

Biały Kościół - godz. 1700 połączona ze spotkaniem kolędowym: O potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla mieszkańców Białego Kościoła 

29. 01. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marianny i Jana 

30. 01. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stefanii i Jana Wolskich 

i ich zmarłych Rodziców 

31. 01. Niedziela  

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

w 24 rocznicę śmierci i śp. syna Stanisława Staszczyszyna  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mieczysława Tenety w 2. 

rocznicę śmierci, jego zmarłych Rodziców oraz Braci i Bratowych 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi i Kazimierza 

Walasek; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Tekli i Franciszka i Henryka Świderskich oraz 

Anny i Stanisława Bober 

1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1630. 

       Na nowy tydzień – Szczęść Boże!   



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

„Czas się wypełnił” 

Czas, który jest nam dany, jest darem od Boga. Otrzymujemy go, aby w sposób właściwy 

przejść przez życie. Czas jest darem trudnym i wymagającym. Jest on nam zadany. Dlatego nie 

wystarczy żyć jakkolwiek, ale trzeba żyć dobrze. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wypowiada 

słowa: „Czas się wypełnił”. Te słowa zapisał też w swoich Notatkach osobistych św. Jan  

Paweł II. Przypominają nam one, że musimy ciągle podejmować wysiłek nad zmianą własnego 

życia. Odpowiedzmy więc na wezwanie Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, 

pamiętając, że czas został nam dany dla naszego nawrócenia. 

 

Panie, chcę iść za Tobą i każdego dnia podejmować wysiłek nad zmianą swojego życia. 

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

„Jezu Ty się tym zajmij”-modlitwa na trudny czas cz.2 
 

„Nowenna zawierzenia” 
 

Dzień 4 

„Widzisz, że nieszczęścia następują jedne po drugich, a sytuacja wciąż się pogarsza, zamiast się 

poprawiać? Nie przejmuj się – zamknij oczy i powiedz Mi z ufnością: „Bądź wola Twoja, «Ty 

się tym zajmij». Powiadam ci, że się zatroszczę jak lekarz, a nawet uczynię cud, jeśli zajdzie 

taka potrzeba. 

Dostrzegasz, że stan chorego się pogarsza? Nie przerażaj się, ale zamknij oczy i powiedz: «Ty 

się tym zajmij». Zapewniam cię, że się o to zatroszczę. Nie ma potężniejszego lekarstwa niż 

moje działanie z miłości.” 

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy) 

Dzień 5 

„A kiedy będę musiał poprowadzić cię inną drogą niż tą, którą ty zaplanowałeś, będę ci 

przewodnikiem, wezmę na ramiona, przeprowadzę cię, jak matka niesie uśpione niemowlę na 

rękach na drugi brzeg. Oddaj Mi to, co tobą tak naprawdę wstrząsa, co cię boli bezgranicznie – 

czyli twoje wątpliwości, rozpamiętywanie, lęk i chęć powzięcia za wszelką cenę 

zapobiegających temu, co cię trapi.” 

Jezu, oddaję się Tobie, Ty zatroszcz się o wszystko (powtórzyć 10 razy) 

Dzień 6 

„Nie śpisz, wszystko chcesz oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć, i w ten sposób 

zawierzasz siłom ludzkim, albo jeszcze gorzej – ludziom, pokładając ufność w ich interwencji. 

A to właśnie stoi na przeszkodzie Moim słowom i Moim zamiarom. 

O! Jak bardzo pragnę twojego całkowitego oddania się Mnie, abym mógł cię obdarować,  

i jakże smucę się widząc, że jesteś niespokojna! Szatan do tego właśnie zmierza: aby cię  


