
imię to legion)". Stąd bardzo i wielokrotnie pozytywnie o astrologii, 

transpłciowości (żeńskie-męskie to pospolite "upowszechnione prostactwo", neutrum jest 

przyszłością), o transgresji, irracjonalności, ateistycznych tropach buddyzmu,  

o antyludzkim, prozwierzęcym moralizmie Singerowskiego typu. I o świętej trójcy 

neognostyków: Blakeu, Jungu i Nietzschem. 

Kto/co zamiast Boga, Chrystusa, prawdy? Transgenderowo czuły narrator? Kiedy 

zobaczyłem na manifestacji kobiet transparent: na białym tle czarne litery napisu "Jezu, 

ufam sobie”, pomyślałem, że to jest właśnie to: brak czułości. I że jest to gnostyckie.  

JEZU, UFAM TOBIE.  

Jak bronić się przed fałszywymi prorokami, zalewem łatwo dostępnej,  

a niewiarygodnej wiedzy? Odpowiedź podsuwa innym ksiądz, tj. ks. Adam Pawlaszczyk 

w „Gościu Niedzielnym” 2021/19,3 przywołując nauczanie błogosławionego Franciszka 

Marii od Krzyża Jordana. Ksiądz ten już 100 lat temu widząc rosnącą sekularyzację na 

świecie, apelował o podawanie ludziom w "informacji prawdziwych i rzetelnych, wiedzy 

usystematyzowanej tak, by prawdy teologiczne przedstawić zrozumiale i takie 

udostępnić ludowi”. W jego planach działalności misyjnej świeccy odgrywali bardzo 

ważną rolę – realizując charyzmat zgromadzenia. Narzędziem ich ewangelizacji miała 

być działalność wydawnicza, zwłaszcza – prasa. "Nauczać, kształcić i wychowywać" to 

jego pasja i zadanie, zarówno dla duchownych jak i świeckich.  

Słowa ojca Fr. Jordana nabierają szczególnej mocy i rangi dziś, wczasach 

powszechnej dezinformacji, manipulacji i niewiedzy. Religijna ignorancja prowadzi do 

praktykowania "wygodnej formy wiary, która nie daje prawdziwego świadectwa 

autentycznym wartościom Ewangelii". Brzmi groźnie. Więc uczmy się i nauczajmy.  

Na podst. art. "Patron na czas niewiedzy"  

ks. A. Parolaszczyka i (Nie)czuły rezonator"  

ks. J. Szymika opracowała Leokadia Pawliszak AK 

 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 



NIEDZIELNY KURIER   
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–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biały Kościół – Nowolesie                                 15 VIII 2021 r.  NR 33  (226) 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

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

Bóg wywyższa pokornych 

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 głośny 

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 jest, która 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 – 15.08.2021r. 

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Jacka; w piątek św. Bernarda;  

w sobotę św. Piusa X. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

 

INTENCJE MSZALNE: 
16. 08. Poniedziałek  

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

od rodziny Banachów z Ząbkowic 

 

17. 08. Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Róż Różańcowych z prośbą o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla modlących się na różańcu i ich rodzin 

 

18. 08. Środa  

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

i opiekę Matki Najświętszej dla córki Małgorzaty w 17. rocznicę urodzin oraz męża Ryszarda  

w 52. rocznicę urodzin 

 

19. 08. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, 

dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej 

 

20. 08. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: W intencji Róż Różańcowych z prośbą o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla modlących się na różańcu i ich rodzin 

 

21. 08. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Teresy Drofiszyn w 4. rocznicę 

śmierci 

 

22. 08. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa, Genowefy i Rozalii 

Bochenek 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia, błogosławieństwo Boże  

i opiekę Matki Najświętszej dla pana Bronisława Kwaśnickiego w 90. rocznicę urodzin 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Boreckiej w 2. rocznicę 

śmierci 

 

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. 

 

        Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

Uwielbiać Boga z Maryją 

Co to oznacza? To znaczy uwielbiać Boga słowem i życiem tak jak Maryja. Każde 

nasze spotkanie z Bogiem, każdą naszą modlitwę zaczynajmy więc od uwielbienia 

Boga w Jego dziełach. Uwielbiajmy Go za Jego obecność. Dziękujmy za to, czego 

doświadczamy, za Jego niepojętą miłość, którą nas obdarza, za dobro. Z miłością 

przyjmijmy Jego plan na nasze życie, zaufajmy Mu, żyjmy blisko Niego. Niech 

napełnia nas swoją mocą, abyśmy mogli pokonać nasze trudności w życiu 

odziennym. I z radością służmy bliźniemu. A wszystko na chwałę Boga. 

Matko Boża, proszę, weź mnie za rękę, bym z Tobą szedł drogą prowadzącą do 

naszego Ojca. 

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

Czas niewiedzy (?) 

Gnoza to "ezoteryczny, głęboko akościelny synkretyzm religijny, w którym wiedza 

jest narzędziem samozbawienia". To naukowa definicja. Jej literackie, obszerne 

rozwinięcie odnajdujemy w „Księgach Jakubowych" Olgi Tokarczuk dowodzi ksiądz 

Jerzy Szymik w „Gościu Niedzielnym" 2021/10. Na wstępie artykułu odwołuje się do 

potężnego autorytetu tj. Ratzingera: „Dzisiaj odradzanie się gnozy to najgroźniejsze 

wyzwanie dla duszpasterskich poczynań Kościoła. Odrzucając wiarę, gnoza pozwala 

zachować terminologię, gesty i aromat religii. I na tym właśnie polega groźna pokusa 

gnozy: jest w niej nostalgia za pięknem religii, ale równocześnie także zmęczenie serca, 

które pozbawiono mocy płynącej z wiary. Gnoza prezentuje siebie jako miejsce 

schronienia, w którym po utracie wiary można zachować religię" i pozostaje od czasów 

nowotestamentalnych wrogiem chrześcijaństwa. Śmierć wiary generuje gnostycki bunt - 

wobec Boga ostatecznie – i tegoż skutki. Stąd w „Czułym narratorze" Olgi Tokarczuk 

atak na monoteizm (na „Boga w rękawiczkach i maseczce", brrr), na „nie będziesz miał 

bogów cudzych przede mną", na teo- i antropocentryzm, fundamenty cywilizacji 

judeochrześcijańskiej. „Stworzyliśmy z Bogiem spółkę z o.o., która zmonopolizowała  

i zniszczyła świat i nasze sumienie" – czytamy. Wiara w jednego Boga przejawia 

"ogromną skłonność do przemocowych fundamentalizmów". Nadzieja w wielobóstwie, 

w „alterreligii". Stąd kpiny ze "służb egzorcystycznych", nawiązania do „mitologii 

opętania" i fraza budząca dreszcz w czytelniku Ewangelii: "jest w nas mnogość (moje   


