
powstała w Licheniu Starym monumentalna pięcionawowa bazylika. To największa 

świątynia w Polsce, ósma w Europie i dwunasta na świecie. W jej wnętrzach i na sąsiednim 

placu w uroczystościach religijnych może uczestniczyć jednocześnie 250 tysięcy wiernych. 

Wewnątrz świątyni obejrzeć można i posłuchać największych organów w Polsce. 

3. Zakopane 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej należy do parafii Niepokalanego Serca Najświętszej 

Maryi Panny, a opiekę nad nim sprawują księża pallotyni. Powstało jako wotum wdzięczności 

za ocalenie życia papieżowi Janowi Pawłowi II, który 13 maja 1981 roku został ranny  

w zamachu na placu św. Piotra. Mieszkańcy Zakopanego nazywają to miejsce Wzgórzem 

Fatimskim bądź Fatimą Zakopiańską. Do sanktuarium prowadzi brama zwieńczona maryjną 

koroną "Totus Tuus". Za nią stoi niewielka kaplica z lat 50., wewnątrz której znajduje się 

figurka Maryi ofiarowana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego i koronowana przez papieża 

Polaka. Na tyłach sanktuarium urządzony został park fatimski, w którym stanął ołtarz 

spod Wielkiej Krokwi (Ojciec Święty odprawił przy nim mszę podczas jednej  

z pielgrzymek). Tuż obok stoi pomnik Jana Pawła II w towarzystwie osobistego sekretarza, 

kardynała Stanisława Dziwisza. Świątynię na Krzeptówkach papież konsekrował w czerwcu 

1997 roku. 

4. Łagiewniki w Krakowie 

Kolejne miejsce to Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Jego historia związana jest  

z obecnością Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które w tej części Krakowa pojawiły się w 

1889 roku. Najbardziej znaną członkinią zgromadzenia była św. Faustyna Kowalska. W 1931 

roku objawił się jej Chrystus Miłosierdzia. Pokłosiem tego wydarzenia stał się obraz 

przedstawiający wizerunek Zbawiciela, który miała ujrzeć zakonnica. Obraz zasłynął 

łaskami, zaś jego kopie w niezliczonych egzemplarzach rozeszły się po świecie. Potem siostra 

Faustyna miała kolejne objawienia, czego efektem była między innymi nowa modlitwa - 

Koronka Miłosierdzia Bożego. Ciało zakonnicy spoczęło w Łagiewnikach. W 2000 roku 

została ona kanonizowana. 

5.  Gietrzwałd 

Ostatnia propozycja to Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Miejsce kultu maryjnego 

narodziło się tam w połowie XVI wieku. Już wcześniej w Gietrzwałdzie istniała gotycka 

świątynia, która później była kilkakrotnie przebudowywana i rozbudowywana. Pielgrzymi 

ściągali tutaj, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. 

Powstał on w XVI wieku, jego autor nie jest jednak znany. Maryja trzyma na nim Dzieciątko, 

które jedną rękę wspiera na książce, drugą zaś udziela błogosławieństwa. W XVIII wieku obraz 

został przyozdobiony srebrnymi koronami. Dziś można go oglądać na neogotyckim ołtarzu 

głównym gietrzwałdzkiej bazyliki. Sanktuarium w Gietrzwałdzkie to jedyne miejsce kultu 

maryjnego w Polsce, gdzie doszło do objawień oficjalnie uznanych przez Kościół katolicki. 

W 90. rocznicę wydarzenia prymas Stefan Wyszyński koronował obraz Matki Bożej 

Gietrzwałdzkiej.  
 

Źródło: https://podroze.onet.pl/gdzie-na-weekend/10-najswietszych-miejsc-w-polsce-sanktuaria-i-miejsca-

kultu-religijnego/r8j0528 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NOWOLESKIEGO SANKTUARIUM NA MSZĘ ŚW. ODPUSTOWĄ  

W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 3. PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU O GODZINIE 12.00. 

 

 

 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

Ewangelia według Świętego Marka (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)  

Unikać okazji do grzechu 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi  

z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi  

z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię 

moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten 

jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 

zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem 

grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński 

uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż  

z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie 

powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż  

z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 

grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż  

z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 26.09.2021r. 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Wincentego a’ Paulo; we wtorek 

św. Wacława; w środę święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;  

w czwartek wspomnienie św. Hieronima; w piątek św. Teresy od Dzieciątka Jezus; w sobotę 

Świętych Archaniołów Stróżów. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

27. 09. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireny i Tadeusza Błaut – 

intencja od siostry Stanisławy z rodziną 
 

28. 09. Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo 

Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej 
 

29. 09. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, dar zdrowia  

i opiekę Matki Najświętsze dla córki Agaty w rocznicę urodzin 
 

30. 09. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłego syna Janusza 

w 10. rocznicę śmierci i męża Alfreda Kuźniaków oraz zmarłych z Rodziny  
 

01. 10. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców Józefa i Anny 

Okurowskich 
 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, dar zdrowia 

i opiekę Matki Najświętsze dla należących do wspólnoty Żywego Różańca i ich Rodzin 
 

02. 10. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800 O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, dar zdrowia  

i opiekę Matki Najświętsze dla pani Heleny Kasprzyszak w 90. rocznicę urodzin 
 

03. 10. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Franciszka Cygala;  

2) O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych Feliksa i Leonardy Danak oraz śp. Kazimierza, 

Ryszarda i Marii Miela 
 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1000: O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, dar zdrowia, 

mądry wybór drogi życiowej i opiekę Matki Najświętsze dla Pauliny w 12 r. urodzin 
 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1200: 1) Dziękczynna za zebrane plony z prośbą  

o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętsze dla pracowników Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Szczodrowicach i ich Rodzin; 2) O błogosławieństwo Boże, dar zdrowia  

i opiekę Matki Najświętsze dla należących do Wspólnoty Seniorów „Słoneczna Droga”;  

3) W intencji Parafian; 4) O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireneusza Chudy w 1. r. śmierci 



1. Od piątku rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe, które w dni powszednie będą 

odprawiane w poniedziałki, środy, czwartki i soboty o godz. 1730, a we wtorki i piątki po 

Mszach o godz. 800. W poniedziałki, wtorki i czwartki w Białym Kościele; w środy, piątki 

i soboty w Nowolesiu. W niedziele różaniec po Mszach świętych. 

2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu Msza św. w Nowolesiu 

o godz. 800, przed i po Mszy możliwość przystąpienia do spowiedzi. W Białym Kościele 

Msza o godz. 1800, poprzedzona spowiedzią od godziny 1700 i Różańcem o 1730.  

3. W przyszłą niedzielę w odpust Matki Bożej Różańcowej Msze w Białym Kościele 

zostaną odprawione o godz. 800 i 1000, a suma odpustowa w Nowolesiu o godz. 1200. 
 

        Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

Radykalna postawa wobec grzechu 

Jezus przestrzega nas, abyśmy nie byli powodem do grzechu dla innych, aby nasze zachowanie 

nie budziło zgorszenia. Woła też, abyśmy my sami wyrzekli się grzechu, aby mieć życie 

wieczne. W takiej sytuacji Jezus nawołuje do radykalnej przemiany. To wszystko, co prowadzi 

do grzechu, powinno być zniszczone. Zatem poszukajmy przyczyn naszych grzechów, aby je 

usunąć ze swojego życia, by mogło wzrastać dobro. Grzech rani nie tylko grzesznika, lecz także 

miłość Bożą i wspólnotę Kościoła. Walczmy zatem z nim w każdy możliwy sposób.  

Jezu, proszę Cię o łaskę, abym zawsze dostrzegał przyczyny swoich grzechów. Daj mi siłę, 

abym mógł je usunąć ze swojego życia. 

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

5 najświętszych miejsc w Polsce. Sanktuaria i miejsca kultu religijnego. 

Sanktuaria i miejsca kultu religijnego słyną z cudownych obrazów i relikwii świętych. Modlili 

się w nich królowie, przywódcy religijni, poeci, miliony wiernych różnych wyznań. Zwykle są 

nie tylko żywymi ośrodkami życia duchowego, ale też bezcennymi zabytkami, często też - 

świadkami historii przez duże "H". Polska może się pochwalić pokaźną liczbą sanktuariów  

i miejsc kultu religijnego, których sława nierzadko sięga poza jej granice. 

1. Częstochowa 

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze to najsłynniejszy 

ośrodek kultu Maryjnego w Polsce. Każdego dnia w gotyckiej kaplicy przy klasztorze Ojców 

Paulinów pojawiają się tysiące pielgrzymów, by oddać pokłon cudownemu obrazowi Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem. Przy cudownym obrazie modlili się liczni królowie i książęta, zaś w 

1656 roku Jan Kazimierz obrał Maryję Jasnogórską na patronkę królestwa. W 1717 roku 

wizerunek został ukoronowany koronami papieża Klemensa XI. W czasie swojego pontyfikatu 

Jasną Górę sześciokrotnie odwiedził papież Jan Paweł II, zostawiając tutaj swój pas 

przestrzelony przez tureckiego zamachowca Ali Agcę. 

2. Licheń 

W Licheniu znajduje się sanktuarium maryjne z cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej 

Królowej Polski, który przedstawia Maryję z polskim orłem na piersiach. Na jej płaszczu 

widnieją symbole Męki Pańskiej, zaś koronę podtrzymują aniołowie. Pod spodem biegnie napis 

"Królowo Polski udziel pokoju dniom naszym". W 2004 roku dla upamiętnienia objawień  


