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EWANGELIA (Mk 1, 40-45) 

 

Uzdrowienie trędowatego............. 

...................................................................................... 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: „Jeśli 

zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł 

do niego: „Chcę, bądź oczyszczony!”. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony.  

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Bacz, abyś nikomu nic nie 

mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał 

Mojżesz, na świadectwo dla nich”. ................................................................................. 

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł 

już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd 

schodzili się do Niego. 

https://twitter.com/jutwojciech/status/950987919522754560
https://twitter.com/jutwojciech/status/950987919522754560
https://www.niedziela.pl/artykul/151977/nd/Jezus-naucza-jak-ten-ktory-ma-wladze
https://www.niedziela.pl/artykul/151977/nd/Jezus-naucza-jak-ten-ktory-ma-wladze
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://twitter.com/jutwojciech/status/950987919522754560&psig=AOvVaw1msbk3xZimglLY-wiWjs9Y&ust=1613237181333000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCSyfru5O4CFQAAAAAdAAAAABAK


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE            

1155..0022..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..    

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --    MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwaa  

SSttaasszzcczzyysszzyynnaa  ––  iinntteennccjjaa  oodd  cchhrrzzeeśśnniiccyy  EEwweelliinnyy  zz  RRooddzziinnąą..    

1166..0022..  WWttoorreekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  O wieczną szczęśliwość dla śp. Gabrieli Polińskiej – 

intencja od uczestników pogrzebu. 

  

1177..0022..  ŚŚrrooddaa  PPooppiieellccoowwaa..  

NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  DDzziięękkcczzyynnnnaa  zz  pprroośśbbąą  oo  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee,,  ddaarr  

zzddrroowwiiaa  ii  ooppiieekkęę  MMaarryyii  ddllaa  EEmmiilliiaannaa  ii  ccaałłeejj  rrooddzziinnyy  DDoobbrroowwoollsskkiicchh..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::1155..  WW  iinntteennccjjii  nnaalleeżżąąccyycchh  ddoo  RRóóżż  RRóóżżaańńccoowwyycchh  oo  

BBoożżee  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  ii  ddaarr  zzddrroowwiiaa  oorraazz  ooppiieekkęę  MMaattkkii  NNaajjśśwwiięęttsszzeejj..  

  

1188..0022..  CCzzwwaarrtteekk..    

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwaa  

SSttaasszzcczzyysszzyynnaa  ––  iinntteennccjjaa  oodd  mmaammyy  AAnnnnyy..  

  

1199..0022..  PPiiąątteekk..  

NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  O wieczną szczęśliwość dla śp. ks. Jana Nowaka. 

 

2200..0022..  SSoobboottaa..    

NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisławy i 

Mieczysława Tenetów.  

  

2211..  0022..    Niedziela.  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława 

Staszczyszyna – intencja od siostry Elżbiety z mężem. 

  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000.. O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimiery, Józefy, 

Macieja i Zofii zmarłych z rodziny Paluszek. 

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  sspp..  KKeewwiinnaa  KKoonniieecczzkkoo  

––  iinntteennccjjaa  oodd  rrooddzziinnyy  RRoossiieekk  ii  BBaarrbbaarryy  SSttaacchh..  

1. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Rozpoczyna się Wielki Post. W tym dniu 

zostaną odprawione Msze św. połączone z obrzędem posypania głów popiołem w 

Nowolesiu o godz.: 17:00
 
 i w Białym Kościele o godz.18:15. W Środę Popielcową 

obowiązuje post ścisły. 

2. Przez okres Wielkiego Postu będą odprawiane Drogi Krzyżowej w piątki w Nowolesiu 

po Mszy o godzinie 17:00 i Białym Kościele o godz. 18:15. 



 Nabożeństwa Gorzkich Żali w niedziele po Mszach św. 

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

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 16:30. 

 

                                                                               Na nowy tydzień – Szczęść Boże.  
                           .......................................................................................... 
 

                    Komentarz do dzisiejszej Ewangelii - Miłość nade wszystko....................... 

          W Starym Przymierzu człowiek trędowaty był wykluczany ze społeczeństwa ze 

względu na swoją chorobę. Tymczasem Jezus czynił inaczej. Pozwolił trędowatemu podejść 

do siebie. Sam go też dotykał. Postępując tak, wskazał nam kierunek, w jakim mamy iść. 

Pokazał, że nie tylko wiara, ale także miłość czynna powinna być obecna w naszym życiu. 

Jakże wielu ludzi szuka dziś dotknięcia przepełnionego miłością. Jak wiele jest do zrobienia. 

 

Panie Jezu, pragnę być narzędziem Twojej miłości. Niech moje życie będzie przepełnione 

Twoją Ewangelią i miłością do drugiego człowieka. 

.............................................................................................. 

 

                                                              

                           Księdzu Kanonikowi 

   Stanisławowi Włodarskiemu 

składamy najserdeczniejsze życzenia 

Urodzinowe: 

Długiego życia pod opieką Najświętszej  

Panny Marii, 

zdrowia, pogody ducha, ludzkiej dobroci 

 i życzliwości. 

 

                                                               Redakcja „Kuriera Niedzielnego” 

                       Parafianie. 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pocztakwiatowa.pl/kwiaty-na-lato&psig=AOvVaw1zh6e9n8unSXwyZBD0psqJ&ust=1613239737755000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj90b345O4CFQAAAAAdAAAAABAI
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 Mamy nadzieję, że  uważni  P. T. Czytelnicy zauważyli: nasz skromny tygodnik parafialny 

 dziś obchodzi swój skromny jubileusz.  Właśnie ukazał się 200 numer „Kuriera Niedzielnego”. 

 A zaczęło się, że powspominamy trochę, 4 lata temu w błogosławionym Wielkanocnym 

czasie.  

Skoro doszliśmy (nie wiemy, jak) do 200. numeru, to błogosławieństwo trwa nadal. 

Zadbaliśmy, by 1.numer był szczególnie dobry, poczynając od papieru: półkredowy, błyszczący i 

drogi. Całość w kolorze. Zrzuciliśmy się wraz z Księdzem Stanisławem  i dołożyła się pewna  

Sybiraczka. 

 Ważna jest strona tytułowa, zwłaszcza jeśli stanowi jedną czwartą całego czasopisma. 

Wymyśliliśmy nazwę (celowo nawiązując do znakomitego „Gościa Niedzielnego)  i – nagłówek. 

Ksiądz Proboszcz dołożył okolicznościowy obrazek. I tak zostało. Do dziś.    W dolnej części strony 

– Ewangelia Święta na daną niedzielę, a na 2. Stronie ogłoszenia na nowy tydzień. Ta strona należy 

do Księdza Proboszcza. Trzecią stroną się dzielimy. Jest tu miejsce na komentarz do Ewangelii Św., 

aktualności i cotygodniowy felieton lub artykuł, który kończy się na ostatniej stronie. Staramy się 

odnieść się przede wszystkim do bieżących wydarzeń z przestrzeni parafialnej czy liturgicznej. 

Zajmujemy też stanowisko w sprawach społeczno-religijnych na szerszą skalę. Zgodnie ze statutem 

Akcji Katolickiej. 

 Naszym zamierzeniem było włączenie Parafian w tworzenie tej ostatniej strony. Odzew był 

symboliczny. Tym serdeczniej dziękujemy Pani Monice Fabiś i Panu Aleksandrowi Fabiś, Panu 

Adamowi Tomaszewskiemu, którzy wspierali nas i „Kuriera” swoimi artykułami. Z tego miejsca i 

w tym uroczystym momencie, apelujemy do naszych Parafian: piszcie Państwo! 

 Na stronach „Kuriera” przybliżaliśmy przez 4 lata wydarzenia ważne dla Parafii, sylwetki 

ludzi, którzy w sposób szczególny tworzą tę Parafię. Tak powstała swego rodzaju kronika 

parafialna. Szkoda, że nie było takiego pisemka, kiedy kościół się odbudowywał. Było o czym 

pisać! Byłby materiał do tworzonej obecnie książeczki o tamtych wydarzeniach. Pamięć ludzka jest 

ulotna. 

 Warto też dodać, że Pani Beata Put i Pani Małgorzata Kaczmarek poświęcają sporo czasu w 

każdą sobotę, by „złożyć” numer i wydrukować go. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi dr 

Januszowi Prejznerowi za współredagowanie i za jego finansowanie. 

 Parafianom dziękujemy za zainteresowanie i serdecznie zachęcamy do pisania. Wszak 

tematy leżą na ulicy.                                                                              

                                                                                                        Redakcja „Kuriera Niedzielnego”. 

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. ............................................................................ 


