
misyjną prowadzoną m.in. na Dalekim Wschodzie. Święty Maksymilian Maria Kolbe był 

człowiekiem wybitnym, oddanym modlitwie i działalności duszpasterskiej, niezwykle 

aktywnym i przedsiębiorczym, w swoich działaniach dalece wykraczającym ponad 

przeciętność, a w niektórych aspektach przekraczającym horyzonty swojej epoki. Jako 

założyciel Rycerstwa Niepokalanej, wydawca miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” i „Małego 

Dziennika”, radia Niepokalanów czy najliczniejszego ówcześnie klasztoru katolickiego na 

świecie, nie bał się kolejnych śmiałych wyzwań, w tym zamysłu budowy telewizji, studia 

filmowego i lotniska na terenie klasztoru. Wybuch II wojny światowej przekreślił jednak dalsze 

plany rozwoju Niepokalanowa. W czasie okupacji niemieckiej nieustający w swej pracy dla 

dobra bliźniego gwardian klasztoru niepokalanowskiego został uwięziony, a 28 maja 1941 roku 

trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie otrzymał numer obozowy 16670. Ojciec 

Maksymilian Maria Kolbe, kierując się bezgraniczną miłością do Boga i ludzi, dobrowolnie 

ofiarował swoje życie za życie Franciszka Gajowniczka (nr 5659) – nieznanego mu więźnia  

KL Auschwitz. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku w bunkrze głodowym, dobity zastrzykiem fenolu.  

W 1971 roku został beatyfikowany przez papieża Pawła VI, a 11 lat później 

kanonizowany przez Jana Pawła II. Miejsce męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego 

nawiedzili podczas swoich pielgrzymek do Polski zarówno Jan Paweł II w 1979 roku, jak i jego 

następcy: Benedykt XVI w 2006 roku i Franciszek w 2016 roku.  

Ojciec Kolbe poprzez przykład pełnego poświęcenia i cnót życia, a także heroicznej 

postawy – w imię solidarności z drugim człowiekiem – nie cofającej się nawet przed śmiercią, 

stanowi wzór godny najwyższego podziwu i uznania. Ten wybitny Polak i kapłan ma 

niezrównane zasługi nie tylko dla całej naszej Ojczyzny, dla całej ludzkości.  

 

Źródło: https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/aktualnosci/aktualnosci-biezace/marzec-2021/rok-2021-rokiem-

swietego-maksymiliana-marii-kolbego 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Ewangelia według Świętego Jana (J 6, 41-51) 

Chleb żywy, który zstąpił z nieba. 

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że 

powiedział: «Ja jestem chlebem, który  

z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest 

Jezus, syn Józefa, którego ojca  

i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz 

mówić: Z nieba zstąpiłem». Jezus rzekł im  

w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! 

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie 

pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś 

wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane 

jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał  

i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; 

jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie 

wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go 

je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa 

ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za 

życie świata». 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 08.08.2021r. 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto św. Teresy Benedykty od Krzyża; we wtorek 

św. Wawrzyńca; w środę wspomnienie św. Klary; w sobotę św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 
09. 08. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Pawła Foltyńskiego –   

w miesiąc po pogrzebie, intencja od uczestników pogrzebu 

 

10. 08. Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Feliksy Szostek  

w 1. rocznicę śmierci 

 

11. 08. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia, błogosławieństwo 

Boże i opiekę Matki Najświętszej dla pani Marii z racji przypadającej rocznicy urodzin 

 

12. 08. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa Zarzyczańskiego 

– intencja od rodziny Kuźniaków 

 

13. 08. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo 

Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej 

 

14. 08. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Andrzeja Michułka oraz 

zmarłych z rodziny Michułka 

 

15. 08. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. córki Danuty Maślanka, 

ojca Stanisława Małolepszego i dziadków Rozalii i Józefa Małolepszych 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Karoliny Woźnej  

w rocznicę śmierci, jej męża śp. Stanisława Woźnego i ich zmarłych Rodziców 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia, błogosławieństwo 

Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Kuby w 1 rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla 

Rodziców  

 

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

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

rozpoczynamy Nowenną do NMP. 



2. Pielgrzymka z Kuropatnika przybędzie do Sanktuarium w sobotę, 14 sierpnia. Msza dla 

pielgrzymów zostanie odprawiona o godz. 1000. W miarę możliwości proszę  

o wystawienie napojów dla pielgrzymów przy świetlicy w Dębnikach i Gębicach. 

3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Będą błogosławione zioła i kwiaty. 

 

        Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

 

Eucharystia – sakrament Boga z nami 

Jezus zapowiada Eucharystię. Nazywa siebie prawdziwym chlebem z nieba. A ten, kto wierzy 

w Chleb Życia, ma życie wieczne. Eucharystia dla nas, wierzących, jest obecnością Jezusa  

z nami aż do końca świata. Dlatego dzisiaj przypominamy sobie, jak ważne jest uczestnictwo 

we Mszy św., jak potrzebna jest nam adoracja Najświętszego Sakramentu i praktykowanie tzw. 

nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia. Dla św. Jana Pawła II adoracja 

Najświętszego Sakramentu była punktem odniesienia dla podejmowanych decyzji i czynów. 

Jezus tak bardzo nas kocha, że jest z nami obecny w Eucharystii. Daje nam siebie za pokarm. 

Pragnie, abyśmy mieli życie. Czy jest coś piękniejszego? 

 

Benedykt XVI powiedział: „Kto karmi się Chrystusem, ten żyje dla Niego”. Panie, proszę Cię 

 o łaskę, aby te słowa odnosiły się do mnie. 

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

ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE 
 

W dniu 14 sierpnia 2021 roku przypada 80. rocznica męczeńskiej śmierci  

św. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, który jest wyjątkową postacią w panteonie 

wielkich Polaków XX stulecia. Św. Maksymilian Maria Kolbe jest jednym z najbardziej 

wyrazistych symboli ofiar zbrodni popełnionych w niemieckich nazistowskich obozach zagłady. 

Jest zarazem „patronem naszych trudnych czasów” – jak nazwał go papież Jan Paweł II, a także 

symbolem trudnych wyborów obecnych w życiu każdego człowieka.  

Rajmund Kolbe, późniejszy zakonnik, męczennik i święty Kościoła Katolickiego, 

przyszedł na świat 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli. Po wstąpieniu do Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) przyjął imię Maksymilian, zaś po złożeniu 

ślubów wieczystych – Maria. Przyjęcie święceń kapłańskich w 1918 roku zapoczątkowało 

nowy etap w życiu czciciela Niepokalanej, który zaowocował również wzmożoną działalnością  


