
największy błąd, jaki zagraża wierze. Szerzy się postawa, którą można sprowadzić 

do słów: „ja wiem lepiej, co jest grzechem”. Dlaczego tak się dzieje?... 

Oto (w czasach postmodernizmu – dodam od siebie), nastał czas „postprawdy”: 

fałszuj, aż wszystko (co chcesz) zniszcz. Zachód – dodaje ks. L. Nowak – zagubił 

bojaźń Bożą, przekonanie, że Bóg wciąż nas widzi. I to Jemu mamy się podobać,  

a nie „ziemskim bogom”, wyroczniom. 

 Spowiednik nad spowiednikami, Ojciec Pio, który widział na wskroś ludzkie 

dusze, którego nikt nigdy nie okłamał, podkreślał, że spowiedź to sprawa 

wewnętrzna człowieka, a prawdziwa pokuta – leczy ducha.  

Ksiądz Rekolekcjonista przypomniał, że Bóg wybaczy każdy grzech  

i bluźnierstwo, ale nie te przeciwko Duchowi Świętemu.  

Oto one:  

1. zuchwale grzeszyć, licząc na miłosierdzie Boże,  

2. rozpaczać, wmawiać sobie „jestem do niczego „,  

3. sprzeciwiać się sakramentom (uznanej prawdzie chrześcijańskiej),  

4. złorzeczyć bliźnim, zazdrościć, nie życzyć im łaski Bożej,  

5. trwać w zatwardziałości serca,  

6. odkładać pokutę (przemianę) na godzinę śmierci.  

 

Piekło istnieje, a drogą do niego jest trwanie w złu. A przecież, gdy człowiek 

odwraca się od Boga, sprowadza nieszczęście na siebie i bliskich, czyniąc piekło na 

ziemi.  

Sołżenicyn („Archipelag Gułag„) pisał, że na nieludzkiej ziemi, czyli  

w sowieckim piekle tylko wierzący ratowali człowieczeństwo. Jezus mówił: 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Sakrament pokuty wyrósł wszak  

z Ewangelii i z Bożego Miłosierdzia. Nie doświadczy go ten, kto jest okrutny  

i zawsze niemiłosierny, chyba… że się nawróci. Kara doczesna – jest do 

odpokutowanie.  

Pokuty – podkreślał ksiądz dr L. Nowak – nie można odkładać, bo to jest 

oszukiwaniem sumienia; buduje się w ten sposób strukturę kłamstwa: „ja nie mam 

grzechu”. Przez to człowiek nie może być sobą, zaczyna chorować.  

Sakrament pokuty każe zwracać się ku sobie, a zamknięcie się na Boga, ludzi  

i siebie samego to największe niebezpieczeństwo. Dziś wielu ludzi nie doświadcza 

miłości w rodzinie, zwłaszcza ojcowskiej, a przecież Bóg może to naprawić swoją 

miłością. Ojcowską. Tę miłość -należy kontemplować.  

Nade wszystko warto pamiętać, że w spowiedzi odsłaniamy się przed Bogiem, 

który widzi nas, a nie tylko nasz grzech. A najgorsze jest – trwanie w grzechu.  

 

Oprac. Leokadia Pawliszak  

Akcja Katolicka 
 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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Ewangelia według Świętego Marka (Mk 11, 1-10) 

Wjazd Jezusa do Jerozolimy 

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród 

swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej 

znajdziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je  

i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go 

potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”». Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi  

z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Co to ma znaczyć, 

że odwiązujecie oślę?». Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.  

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu 

zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali 

i którzy szli za Nim, wołali: «Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.  

Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach!». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 28.03.2021r. 

INTENCJE MSZALNE: 

29. 03. Wielki Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej 

 

30. 03. Wielki Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jerzego Damyłki z racji 

pogrzebu – intencja od kuzynów: Marii i Bronisława 

 

31. 03. Wielka Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii, Jana i Adama  

w 5. rocznicę śmierci. 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Patera 

 

01. 04. Wielki Czwartek  

Nowolesie - Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800: 1) Za Parafian. 2) O dar zdrowia dla pana 

Jana 

Biały Kościół - Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 2000: 1) Za Parafian. 2) O wieczną 

szczęśliwość dla śp. Ludwika, Wiesława, Adeli i Wandy zmarłych z rodziny Pedryc oraz  

śp. Władysławy Myszczyńskiej 

 

02. 04. Wielki Piątek  

Nowolesie – Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 1800 

Biały Kościół - Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 2000 

 

03. 04. Wielka Sobota  

Nowolesie – Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 1800 : Za Parafian 

Biały Kościół - Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 2000: Za Parafian 

 

04. 04. Niedziela Zmartwychwstania 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. męża Alfreda i syna 

Janusza 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa, Władysławy, 

Mariana, Janiny i Anny zmarłych z rodziny Rybarczyków oraz śp. Teresy Bartyzel 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii i Marka Łosyk 

oraz Władysławy Górlickiej. 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Gąbki 

 

1. Od miesiąca kwietnia Msze św. wieczorne będą odprawiane o godz. 1800. 

 

      Na Wielki Tydzień – Szczęść Boże!  



Święta Wielkanocne pozwalają nam uczestniczyć i przeżywać najważniejsze Misteria 

naszej chrześcijańskiej i katolickiej wiary. Święta te są bijącym sercem Kościoła. Sytuacja  

z jaką przyszło nam się zmierzyć, jawi się jako „znak obecnego czasu.”  

Spowiedź wielkanocna 

Liturgicznie okres wielkanocny trwa do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, tj. do  

23 maja. Przykazanie kościelne nakazuje w tym okresie przystąpić do spowiedzi i Komunii 

Świętej. Można więc w obecnej sytuacji odłożyć spowiedź na czas poświąteczny. Będzie też 

możliwa spowiedzi w Wielki Tygodniu: w Wielki Poniedziałek w Białym Kościele od godziny 

900 do 1000 oraz od 1600 do 1700 oraz po wieczornej Mszy i w Wielką Środę w Nowolesiu od 

godziny 900 do 1000 oraz od 1600 do 1700 oraz po wieczornej Mszy.  

Liturgia Wielkiego Tygodnia  

Liturgia Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty będzie odprawiona  

w Nowolesiu o godz. 1800 w Białym Kościele o godz. 2000. W Niedzielę Zmartwychwstania  

i Poniedziałek Wielkanocny Msze św. odprawione będą wg. porządku niedzielnego. Bardzo 

zachęcam do uczestnictwa w transmisjach telewizyjnych i radiowych. 

Będzie też można adorować Pana Jezusa Eucharystycznego po liturgii w Wielki 

Czwartek w „ciemnicy” w Nowolesiu do godz. 2200 a w Białym Kościele do godz. 2300 oraz  

w Wielki Piątek od 1000 do 1700. Adoracja w „grobie Pańskim” w Wielki Piątek po liturgii  

w Nowolesiu do godz. 2200 a w Białym Kościele do godz. 2300 oraz w Wielką Sobotę od 1000 

do 1700. 

Obrzęd święcenia pokarmów 

W Wielką Sobotę do południa będę przejeżdżał przez naszą parafię i święcił pokarmy, 

które będą wystawione przed domami. W Szczodrowicach od godziny 900, Kazanowie od 945,  

w Nowolesie od 1030, w Gębicach od 1100, w Gębczycach od 1130, Białym Kościele od 1200  

i w Dębnikach od godz. 1300. Podany czas jest przybliżony. Poświecenie pokarmów może też 

dokonać „Głowa Rodziny” - tekst w Internecie 

Błogosławionych Świąt, niech Pan Jezus zachowa Was z zdrowiu! 

Drodzy Parafianie, jestem do Waszej dyspozycji. W każdej wątpliwości proszę o kontakt 

telefoniczny pod  nr 720 577 930. Polecam się Waszej modlitwie – ks. Janusz Prejzner 

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

Prawdziwa pokuta leczy duszę 

 
O trudnej sztuce odbywania pokuty mówił nam w minioną niedzielę – w ramach 

skróconych rekolekcji – Ksiądz dr Lech Nowak. Z uwagi na niską frekwencję,  

a nade wszystko dla utrwalenia homilii, przekazuję parę cennych myśli, które udało 

mi się zanotować.  

Na początek Ksiądz Rekolekcjonista zaznaczył, że uświadomienie sobie 

wartości pokuty i próba jej podjęcia, są dla nas trudne, bo przeszkadzają nam 

niewiedza (o znaczeniu i sposobie odbywania pokuty) oraz – pycha. A to –  


