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X NIEDZIELA ZWYKŁA 

ODPUST W BIAŁYM KOŚCIELE - Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny 

 

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 1, 39 - 56) 

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem  

w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu 

Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała 

pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie,  

a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk  

i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami  

i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że 

Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, 

skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 

poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 

powiedziane Jej od Pana». Wtedy rzekła Maryja: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch 

mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd 

błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,  

a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. 

Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych  

z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. 

Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». Maryja pozostała  

u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 06.06.2021r. 

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Jadwigi Królowej; w piątek 

uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 
07. 06. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Smereki i Ireny 

Nowak 

 

08. 06. Wtorek  

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

z racji przypadających imienin – intencja od siostry z rodziną 

 

09. 06. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Bronisławy Kwaśnickiej 

w 2 miesiącu po śmierci – intencja od zakładu pogrzebowego Olimp 

 

10. 06. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny 

Tłuszcz 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłego Jana 

Kasprzyszaka, jego Rodziców i Rodzeństwa oraz Andrzeja Nadolnego 

 

11. 06. Piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Joanny Kwarcińskiej – 

intencja od kuzynki Katarzyny, Adama i Krzysztofa z rodziną 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: Za Parafian 

 

12. 06. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Wandy i Eugeniusza 

Penkala i ich zmarłych Rodziców 

 

13. 06. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Antoniny, Piotra, 

Edwarda, zmarłych z rodziny Rutkowskich i Ignacego Dubaniowskiego 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, dar zdrowia  

i błogosławieństwo Boże dla wnuczek i dzieci 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Danieli Ziemba  

w 12 rocznicę śmierci 

 

 

1. Nabożeństwa czerwcowe są odprawiane w Białym Kościele w poniedziałki i czwartki  

o godz. 1730, we wtorki po porannej Mszy o godz. 800; w Nowolesiu w środy i soboty  

o godz. 1730, w piątki po porannej Mszy o godz. 800. W niedziele po Mszach świętych. 
 

 



2. W związku z zakazem organizowania tradycyjnych procesji w uroczystość Bożego Ciała  

i w oktawie uroczystości, będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu  

w dzisiejszą niedzielę od godziny 1300 do godz. 1900 w świątyni w Białym Kościele. 

3. W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która przypada w piątek, 11 czerwca,  

w Krakowie biskupi wraz z wiernymi dokonają odnowienia Aktu Poświęcenia Narodu 

Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. We wszystkich parafiach w Polsce 

uczynimy ten sam Akt. W naszej parafii uczynimy to w Nowolesiu podczas Mszy św.  

o godz. 800, a w Białym Kościele o 1800. 

 

     Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

Mieć serce misyjne 

Magnificat to dziękczynienie za każdy dar od Boga i każdy kolejny dzień życia. Czy my 

dziękujemy Bogu za otrzymane dary? Czy w ogóle zdajemy sobie sprawę, jak wiele 

otrzymujemy od Boga? Jak nas kocha? Czy uwielbiamy Go? Spróbujmy więcej dziękować 

Bogu i uwielbiać Go, a doświadczymy więcej radości, pokoju. Magnificat to modlitwa, która 

jest treścią naszego życia, która wprowadza nas do maryjnej szkoły wiary. Dajmy się prowadzić 

Maryi. I na Jej wzór nieśmy Jezusa innym. Bądźmy świadomymi członkami Kościoła 

misyjnego.  

 

Panie Jezu, uwielbiam Cię w swoim życiu, dziękuję za Twoją miłość i proszę o serce misyjne. 

 

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

 

 

 

     Wyrazy głębokiego współczucia 

     dla księdza Stanisława Włodarskiego  

     z powodu śmierci Siostry  

     składają parafianie 

 
 

 


