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EWANGELIA (J 6,24-35).................................................................................................. 

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął...... 

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

            Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego 

uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go, 

rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”Rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście 

chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie 

wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg 

Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?”  

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, 

którego On posłał”. Rzekli do Niego: „Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i 

Tobie uwierzyli?” Rzekł do nich Jezus: „Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba 

zstępuje i życie daje światu.  Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie 

łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”................................. 
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                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE      

W tym tygodniu w środę obchodzimy wspomnienie św. Jana Marii Vianneya; w piątek 

święto Przemienienia Pańskiego; w sobotę wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.  

0022..0088..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

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

Foltyńskiego – intencja od zakładu pogrzebowego Olimp. 

 

0033..0088..  WWttoorreekk..  

  

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

i Józefa Okurowskich.  

0044..0088..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia, 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla rodziców, państwa Marii i Adama 

Wizimirskich.  

0055..0088..  CCzzwwaarrtteekk..    

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaaddwwiiggii  BBoorreecckkiieejj      

ww  22..  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii..  

  

0066..0088..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Macieja, Antoniego, 

Józefy, Zofii i Józefy – zmarłych z rodziny Paluszek oraz Bronisławy Kwaśnickiej. 

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

Józefa Okurowskich. 

0077..0088..  SSoobboottaa..    

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00.  W intencji dzieci: Andżeliki, Karoliny, Mikołaja, 

Kacpra i Franciszka z prośbą o Boże błogosławieństwo i dar zdrowia oraz potrzebne łaski 

dla ich Rodziców. 

0088..  0088..    Niedziela.  

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

z racji przypadającej rocznicy urodzin oraz śp. Mirosława Kudyby w 5. rocznicę śmierci. 

 

 



Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marka Niepsuj w 1. 

rocznicę śmierci i jego zmarłych Rodziców. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia, 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla wnuczek: Wiktorii i Zuzanny w 3 

rocznicę ich urodzin oraz potrzebne łaski dla Rodziców i Chrzestnych. 

1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w Nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec pół godziny przed wieczorną Mszą św. W środy 

nabożeństwo rozpoczynamy Nowenną do NMP. 

2. 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. 

3. Do sakramentu małżeństwa pragną przystąpić: Natalia Świrska, zamieszkała w Białym 

Kościele i Maciej Załuska, zamieszkały w Ostrołęce 

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

                            Komentarz do dzisiejszej ewangelii: chleb życia.... 

............................... 
        Chleb to jeden z największych darów, jaki dał nam Bóg. Każdy z nas codziennie 

zabiega o to, aby nie zabrakło go na naszym stole. Chleb jest nie tylko pokarmem, ale         

i znakiem dobroci i miłości, zwłaszcza gdy dzielimy się nim z innymi ludźmi. Tymczasem 

Jezus przypomina nam o tym, abyśmy troszczyli się o Chleb, który daje życie wieczne. 

Jezus uczy nas, że głodu duchowego nie można zaspokoić w inny sposób, jak tylko 

przyjmując z wiarą i miłością Jego samego, który jest prawdziwym chlebem z nieba. Ta 

rzeczywistość realizuje się właśnie podczas Mszy Świętej. A my przyjmując Jezusa, 

stajemy się podobni do Niego – stajemy się dobrzy jak chleb dla innych. 

  

                Panie, proszę Cię, daj mi siebie. „Jezu, Hostio, przemień mnie w siebie”      

                                               – jak mówiła św. s. Faustyna. 

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

                                               DRZWI CIĄGLE OTWARTE 

 [...] Żadne drzwi się nie zatrzaskują za człowiekiem. On co prawda z Kościoła wychodzi, ale 

te drzwi pozostają otwarte, on może wrócić – mówił ks. prof. Przemysław Kantyka, dziekan 

Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podczas prezentacji broszury „Zanim 

odejdziesz...”[...] 

EMOCJE I DECYZJE 

Zarówno okładka, przedstawiająca odwróconego tyłem człowieka stojącego tuż za 

progiem świątyni i widzianego z jej wnętrza, jak i tytuł „ Zanim odejdziesz...” są bardzo wymowne. 

Także dla nas, wierzących i trwających w Kościele, mogą być one rachunkiem sumienia: czy 

zrobiliśmy wszystko, by naszych współbraci rozważających odejście zatrzymać? Z pewnością 

broszura przygotowana przez Instytut Nauk Teologicznych KUL jest czymś w rodzaju koła 

ratunkowego rzucanego odchodzącym – z nadzieją, że jednak się go uchwycą. [...] 



Decyzja o odejściu z Kościoła w wielu przypadkach może być podyktowana emocjami, a nie 

gruntownym przemyśleniem własnego światopoglądu. Warto więc, by zainteresowany rozważył raz 

jeszcze dokładnie w swoim sumieniu wszystkie za i przeciw [...] 

PRZYCZYNY I SKUTKI 

 Jeśli jednak taka osoba nadal pozostaje przy swojej decyzji, ważne jest, by wiedziała, jakie 

konsekwencje się z tym wiążą – zarówno na poziomie doczesnym, jak i wiecznym. Autorzy 

broszury przestrzegają: „ Jeśli dobrowolnie i świadomie porzucasz ten Kościół, Twoje zbawienie 

jest zagrożone”. Oczywiście, nic nie jest tu przesądzone: „ Bóg może wszystko i Jego miłosierdzie 

nie zna granic. Każdy człowiek jest jednak wolny i może nie przyjąć tego daru” – dodają autorzy. 

Warto tu nadmienić, że nie każde odstąpienie od Kościoła jest apostazją, bo ta polega na 

całkowitym porzuceniu chrześcijańskiej wiary. Natomiast zdarza się, że występujący nadal uważa 

się za człowieka wierzącego, tylko z jakichś względów, np. przez zgorszenie złem w Kościele, nie 

chce pozostać we wspólnocie, uznawać zwierzchnictwa papieża i biskupów, a także przystępować 

do sakramentów. W takim wypadku mówimy o schizmie. Z kolei gdy ktoś uporczywie zaprzecza 

którejś z głoszonych przez Kościół prawd, mamy do czynienia z herezją. 

 Jednak bez względu na powód złożenia deklaracji o wystąpieniu z Kościoła akt ten skutkuje 

zawsze ekskomuniką, czyli wyłączeniem z udziału w życiu Kościoła. „ Ekskomunika niesie za sobą 

niemożność przyjmowania jakichkolwiek sakramentów; zakaz pełnienia funkcji chrzestnego, 

świadka bierzmowania, świadka zawarcia sakramentu małżeństwa; zakaz wykonywania różnych 

posług i zadań w Kościele; zakaz przynależności do organizacji kościelnych i katolickich; 

pozbawienie pogrzebu kościelnego” – wyliczają autorzy broszury. Dodają przy tym, że zakaz 

przyjmowania sakramentów zostaje zawieszony w niebezpieczeństwie śmierci, gdy zainteresowany 

o to poprosi i okaże postawę nawrócenia. Natomiast ślub może zostać zawarty w Kościele 

katolickim, ale tylko pod warunkiem, że współmałżonek będzie wyznania rzymskokatolickiego, i 

tylko ze względu na niego.[...] 

 Jak powiedział Benedykt XVI, przez chrzest zostałeś przyjęty do grona przyjaciół, które Cię 

nigdy nie opuści ani za życia, ani po śmierci. Dlatego zawsze będziemy gotowi na Twój powrót do 

pełnej jedności z Kościołem katolickim”. 

Dobrze by było, gdyby podobny życzliwy ton towarzyszył i naszym rozmowo, z tymi, którzy być 

może stoją teraz w progu Kościoła i wahają się, w którą stronę zrobić krok. 

                                                                                              Sz. Babuchowski: „Drzwi ciągle otwarte” 

Gość Niedzielny 2021/24 

Wybór fragmentów Leokadia Pawliszak 

Akcja Katolicka 

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

 


