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Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie
wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne
ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”.
Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze
ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn;
wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”.
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

INTENCJE MSZALNE
W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie bł. Michała Kozala;
w czwartek św. Brata Alberta Chmielowskiego. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask
Bożych.
14.06. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Mateusza, Anny
i Stanisława zmarłych z rodziny Staszczyszyn.
15.06. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana, Marii,
Mieczysława, Kazimierza i Wacław zmarłych z rodziny Michalczewskich oraz Józefy
i Stanisława Płonka.
16.06. Środa.
Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Krakało.
17.06. Czwartek.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Tadeusza,
Klementyny i Stanisława zmarłych z rodziny Miśkowiec.
18.06. Piątek.
Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Antoniego Michułka –
z racji przypadających imienin.
19.06. Sobota.
Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i dar zdrowia
dla jubilatów Karoliny i Łukasza Kasprzyszaków w 10.rocznicę ślubu oraz Marty
i Grzegorza Grzegorzaków w 14. rocznicę ślubu. O Boże błogosławieństwo dla dzieci
Jubilatów.
20. 06. Niedziela.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana
Kasprzyszaka i Jana Ciuły; 2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Karonia w 12.
rocznicę śmierci.

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla pani
Wandy z racji imienin oraz potrzebne łaski dla dzieci i wnuczków.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. 1). Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, dar
zdrowia i błogosławieństwo Boże dla wnuczek: Oliwii i Anastazji; 2). Dziękczynna w 80
rocznicę urodzin pana Józefa Patera oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie Sereżnych.
1. Nabożeństwa czerwcowe odprawiane są w Białym Kościele w poniedziałki i czwartki
o godz. 17:30, we wtorek po porannej Mszy o godz. 8:00; w Nowolesiu w środy
i soboty o godz. 17:30, w piątki po porannej Mszy o godz. 8:00. W niedzielę po
Mszach świętych.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże.
..................................................................................................................................
Teologia narodu – wg Prymasa Tysiąclecia
Uważni obserwatorzy życia publicznego zauważyli, że od jakiegoś czasu toczy się w
mediach spór: naród przed społeczeństwem (państwem) czy społeczeństwo (państwo) przed
narodem.
Ciekawe światło, a ważne dla katolika, rzuca na tę kwestię nauczanie Prymasa
Wyszyńskiego.
NARÓD PRZED PAŃSTWEM
Naród w ujęciu Wyszyńskiego jest społecznością naturalną, w pierwszym rzędzie
związaną z osobami, z rodziną, z rodem. Jest rodziną rodzin, zbiorową osobą. W centrum
narodu musi stać człowiek jako osoba, która przewyższa rodzinę, naród, państwo i struktury
międzynarodowe. To dzięki ludziom naród ma wymiar personalny, swoistą osobowość,
wolność, moralność, godność, prawa i obowiązki itp. Nie można zrozumieć narodu również
bez odniesienia do rodziny, bowiem jest ona swoistą rodziną rodzin. W rodzinie, według
prymasa, uobecniają się i realizują naród i Kościół, ona jest szczególnym ich podmiotem.
Wyszyński ujmował naród także w szerokiej perspektywie całego rodzaju ludzkiego,
który jest wielką rodziną narodów. Naród polski funkcjonuje w rodzinie narodów
słowiańskich oraz w wielkiej rodzinie narodów Europy i świata. Bóg i historia wyznaczają
mu względem nich określoną rolę, nie w duchu jakiegoś mesjanizmu czy wyższości nad
innymi narodami, ale w religijnej służbie względem nich.

Naród ma zawsze pierwszeństwo przed państwem, które ma służyć osobom,
rodzinom, narodowi i dobru powszechnemu. Bolał nad tym, że państwo polskie nie wypełnia
swych zadań wobec narodu, dlatego upominał się z odwagą o ich realizację.
Naród trzeba zawsze widzieć w relacji do ojczyzny, która, według kardynała, jest
związana z ziemią, z dziejami narodu, kulturą narodową, moralnością i miłością społeczną,
a także gospodarką i pracą ludzką. Ojczyznę stanowią w pierwszym rzędzie osoby i rodziny,
a zwłaszcza ojciec, matka, bliscy, bohaterowie narodowi i święci. Z ojczyzną Wyszyński
łączy ściśle patriotyzm – miłość do ojczyzny niemającą nic wspólnego z nacjonalizmem.
NARÓD CHRZEŚCIJAŃSKI
Naród, według Wyszyńskiego, nie może być zrozumiany bez Religi i bez Boga,
bowiem tak jak jednostka jest przez Boga stworzony, obdarowany wieloma łaskami,
prowadzony ku wyższym celom i otoczony szczególną opatrznością Bożą. Można w nim, tak
jak w człowieku, odnaleźć obraz Trójcy

Świętej. Naród ma wymiar doczesny

i nadprzyrodzony oraz niejako „ciało” i „duszę” w szerokim znaczeniu, swoją godność,
prawa i obowiązki.
Naród jest równocześnie odkupiony przez Chrystusa, ma udział w Jego krzyżu
i zmartwychwstaniu, jest obdarowany sakramentami i łaską. Za Janem Pawłem II Wyszyński
powtarzał, że nie wyobraża sobie życia naszego narodu bez Chrystusa. Naród polski przez
stulecia doświadczał w swoich dziejach swoistego wpisania w krzyż i zmartwychwstanie
Chrystusa, przez chwile trudne i bolesne, ale także przez wielkie zwycięstwa, bohaterską
obronę ojczyzny i wiary, wolności i ideałów.
Naród odkupiony przez Chrystusa otrzymuje od Niego za matkę Maryję, która
towarzyszy jego dziejom i wstawia się za nim szczególnie w chwilach trudnych. Prymas
uważa, że „idzie o to, aby wszyscy zrozumieli, że to jest tajemnica Boża, wola i moc Boga,
który w Polsce chce działać przez Panią Jasnogórską, daną jako pomoc ku obronie Narodu
Polskiego, ku obronie Kościoła świętego w Polsce, ku obronie duszy Narodu i jego
chrześcijańskiej kultury”.
Na podst. „Teologii narodu”
Ks. J. Buczka (GN 13 VGN 13 2021)
Oprac. Akcja Katolicka
Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. ................

