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EWANGELIA (Mk 5,21-24)............................................................................................................................... 

 

Wskrzeszenie córki Jaira................................................................................................................................... 

 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był 

jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł 

Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». 

Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.  

Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz 

Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz 

tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.  

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, 

wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi».                     

I wyśmiewali Go.  Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy  

z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», 

to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 

dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie 

dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść..........................................................................................  

https://detektywprawdy.pl/2018/01/08/ja-jestem-z-wami-przez-wszystkie-dni-az-do-skonczenia-swiata/
https://detektywprawdy.pl/2018/01/08/ja-jestem-z-wami-przez-wszystkie-dni-az-do-skonczenia-swiata/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1102014650&psig=AOvVaw2fDA5Gppu0bSos4w_4zoQ7&ust=1624715018360000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCKDt3J71svECFQAAAAAdAAAAABAE


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE      

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Ireneusza; we wtorek 

uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła; w sobotę święto św. Tomasza apostoła. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.  

2288..0066..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Janiny i Antoniego oraz 

Beaty i Tomasza Cyganik. 

2299..0066..  WWttoorreekk  ––  śśwwiięęttyycchh  AAppoossttoołłóóww  PPiioottrraa  ii  PPaawwłłaa..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana, Krystyny, Zofii, 

Tomasza i Marii zmarłych z rodziny Kwiek. 

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana i Marianny. 

3300..0066..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O potrzebne łaski Boże, dar zdrowia i opiekę Matki 

Najświętszej dla pani Marii Wilk w 84 rocznicę urodzin. 

0011..0077..  CCzzwwaarrtteekk..    

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Anny  

i Mateusza; braci: Jana i Franciszka oraz siostrzeńca Stanisława, zmarłych z rodziny Staszczyszyn. 

0022..0077..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Joanny Kwarcińskiej – intencja 

od przyjaciół z Kazanowa. 

Biały Kościół – o godz. 18:00. 1). Za Parafian. 2 ).Intencja od pracowników RSP w  

Szczodrowicach. O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla pracowników i ich rodzin, oraz o dobrą 

pogodę i obfite plony. 

0033..0077..  SSoobboottaa..    

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireneusza Chudy z racji 

przypadających imienin. 

0044..  0077..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Edwarda Witkowskiego      

w drugim miesiącu po śmierci – intencja od żony. 



Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych rodziców: 

Zbigniewa – w rocznicę śmierci i Władysławy Łoza i ich zmarłych Rodziców. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O błogosławieństwo Boże dla Kacpra z racji chrztu św. 

oraz potrzebne łaski dla Rodziców i Chrzestnych.  

 

1. W tym tygodniu w środę kończymy nabożeństwa czerwcowe. 

2. W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła zbierana jest taca na rzecz potrzeb Stolicy 

Apostolskiej 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu Msza św. w Nowolesiu o 

godz. 8:00, przed i po Eucharystii możliwość przystąpienia do spowiedzi. W Białym Kościele 

Msza o godz. 18:00, poprzedzona spowiedzią od godziny 17:30. 

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

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 17:30. 

                                                                                        Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      

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

                        21 Pielgrzymka Strzelińsko – Nowoleska 

 

 Piesza Pielgrzymka z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie do 

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Nowolesiu odbyła się 19 czerwca (sobota) już po raz 21. 

Obyczaj ten rozpoczął ks. Jan Sienkiewicz w 1999 roku. 

Pielgrzymi wędrują, dziękując Bogu za pośrednictwem naszej Pani i Królowej, za kończący 

się rok szkolny i katechetyczny, zawsze w ostatnią sobotę przed zakończeniem roku szkolnego. 

Organizatorem pielgrzymki była p. Maria Sobok, a przewodnikiem duchowym ks. Wiesław 

Wawrzynów. 

W tym roku pielgrzymi wyruszyli nieco później bo o godzinie 8:00. Przed wyruszeniem 

zebraliśmy się wszyscy w kościele, gdzie ks. proboszcz Andrzej Porębny poprowadził modlitwę i 

udzielił błogosławieństwa uczestnikom. 

Pielgrzymi mieli zapewnione bezpieczeństwo przez policję i straż miejską, które ochraniały 

ich na całej trasie. A zaczynała się ona od ul. Staromiejskiej. Pielgrzymi zaproszeni zostali przez ks. 

proboszcza parafii Matki Chrystusa i św. Jana Ewangelisty na modlitwę. Ks. Stanisław opowiedział 

krótką historię powstania parafii. Następnie wyruszyliśmy przez Gęsiniec do Dębnik, gdzie 

zatrzymaliśmy się na krótki poczęstunek i odpoczynek. Na trasie modliliśmy się śpiewem Godzinek 

o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej, odmówiliśmy tajemnice Radosne Różańca świętego. 

Wcześniej pielgrzymi na kartkach przekazali intencje, które zostały odczytane przy każdej 

tajemnicy. Pielgrzymka miała zapewnioną opiekę muzyczną, śpiewniczki przygotowała p. Maria 

Sobok.  Modlitwę i śpiewy prowadzili przy akompaniamencie gitar Maria Sobok, Jacek i 

Wojciech Mazurowie, a także – specjalnie na pielgrzymkę przyjechali nasi klerycy: Piotr 

Zaryczański i Michał Poniewierski. 



Około godziny 11:40 pielgrzymi, ochraniani przez radiowozy policyjne, wyruszyli do 

ostatniego etapu pielgrzymki do Nowolesia, gdzie dotarli około godz.12:35 witani uroczyście przez 

ks. proboszcza Janusza Prejznera a także przez kustosza Sanktuarium  ks. Stanisława Włodarskiego. 

W pieszej pielgrzymce uczestniczyły około 84 osoby. Część osób, które z różnych przyczyn 

nie mogły iść pieszo, przyjechała zamówionym autobusem. Wielu ludzi przybyło prywatnymi 

samochodami. Pielgrzymi mieli zapewniony powrót do Strzelina autobusem, który przez cały czas 

na nich czekał. 

W pielgrzymce uczestniczyli nie tylko pielgrzymi z parafii strzelińskich, lecz także 

pojedyncze osoby z różnych parafii naszego dekanatu. Tak jest od wielu lat. 

Po przybyciu nawiedziliśmy Sanktuarium, gdzie ks. Proboszcz poprowadził modlitwę. 

Następnie wszyscy uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, odprawionej przez ks. Wiesława 

Wawrzynów za wszystkich uczestników pielgrzymki. 

Pielgrzymi co roku przynoszą Matce Bożej dla parafii jakiś dar. W tym roku ofiarowali 

komplet lekcjonarzy, które ksiądz Wiesław uroczyście poświęcił. 

Po zakończonej Mszy Świętej nastąpił obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego, co 

odbyło się na placu przy Jubileuszowym Krzyżu 050 rocznicy Chrztu Polski. Następnie wszyscy 

przeszli przez Bramę – Rybę przy śpiewie pieśni „Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz...” 

Po uroczystościach uczestnicy pielgrzymki zaproszeni zostali przez mieszkańców parafii 

szczególnie Nowolesia na czele z Panią Burmistrz, na przygotowany posiłek: pyszną grochówkę z 

wkładką. Ten czas wykorzystany został na integrację uczestników i rozmowy, śpiewy przy gitarze. 

O godzinie 15:00 autobus zawiózł dużą grupę do Strzelina. Pozostali rozjechali się radośni 

choć zmęczeni dziękując Bogu za piękną pogodę. 

Pielgrzymce towarzyszył ks. Łukasz Romanczuk z wrocławskiej niedzieli. 

                                                                                                               Anna Kostkiewicz 

                                                                                                                      Katechetka  

 

 

 

 

 

                                                                                    

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


