
"powołanie". Święty Jan Paweł II często nam powtarzał, że istnieje Boży plan pełen miłości 

względem nas i że życie może przemienić się w powołanie: powołanie do bycia Jego uczniem, 

ukochanym dzieckiem Boga. Paweł zachęca nas do tego, byśmy "postępowali w sposób godny 

powołania, do jakiego zostaliśmy wezwani z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc 

siebie nawzajem w miłości" – a pisał te słowa z więzienia. To znaczący szczegół. Wszystko  

w życiu musi być bowiem poddane weryfikacji. Wypróbowanymi okażą się ci, którzy dali się 

doskonale Bogu powołać.  

Ilustruje to przykład pewnego chrześcijanina umieszczonego w potwornym więzieniu  

w Pitesti w komunistycznej Rumunii, o którym opowiadał prawosławny student medycyny 

Gheorghe Calciu. Całe więzienie znajdowało się pod ziemią. Na każdą cenę przypadało 

czterech więźniów. Calciu trafił do jednej celi ze śmiertelnie chorym na gruźlicę Constantinem, 

który od pierwszego dnia kasłał krwią. Constantine „był jak święty", miał tak mało sił, że 

ledwie mógł mówić. Ale każde słowo, które wypowiadał do swoich współwięźniów, mówiło  

o Chrystusie. Pozostała trójka była pod wielkim wrażeniem jego codziennej modlitwy, a nawet 

widoku  jego twarzy „przepełnionej miłością". Przez trzy lata spędzone w Pitesti był tak 

okrutnie torturowany, że został z niego strzęp człowieka. Ale nie przeklinał swoich oprawców  

i całymi dniami się modlił. Po jego śmierci „zrozumieliśmy, że chociaż był chory i zależny od 

naszej pomocy jak dziecko, to on był filarem naszego życia w tej celi"- opowiadał Calciu. Gdy 

wspominał tamte wydarzenia niemal pół wieku później, Gheorghe mówił o wyraźnym „świetle 

Boga", jakie im w tamtych okolicznościach zajaśniało. „Kiedy opiekowałem się Constantinem 

w celi, czułem, jak jego duchowość przenika moją duszę. Nauczyłem się od niego być dobrym, 

przebaczać, nie przeklinać oprawców, nie uważać niczego na tym świecie za skarb. Tak 

naprawdę on żył na zupełnie innym poziomie. Z nami było tylko jego ciało – i jego miłość. 

Byliśmy w celi bez okiem, bez dostępu powietrza, wilgotnej, brudnej – a jednak przeżywaliśmy 

tam chwile szczęścia, jakiego nigdy nie doznaliśmy na wolności". Tajemnicy nie da się nigdy 

wyjaśnić, można ją tylko przyjąć. Constantine stał się „oknem na wieczność, przez które Boże 

światło padało na pozostałych więźniów w tej ciemnej, obskurnej celi ". Ktoś kiedyś napisał, że 

istnieją dwa rodzaje chrześcijan: "Ci, który szczerze wierzą w Boga, oraz ci, którzy równie 

szczerze wierzą, że wierzą. Odróżnia ich to, jak postępują w decydujących momentach ". 

Na podst. art. "Powołanie i decydujące momenty”  

ks. R. Skrzypczaka (Gość Niedz. 2021/29 

Opracowała Leokadia Pawliszak AK 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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Ewangelia według Świętego Marka (Mk 7, 1-8a. 14-15, 21-23 )  

Prawo Boże a zwyczaje 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.  

I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi 

rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli 

sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. 

Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie 

kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: 

«Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi 

rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest 

napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie 

na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się 

ludzkiej tradycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, 

wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 

nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza 

bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, 

chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło  

z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 29.08.2021r. 

W tym tygodniu we piątek obchodzimy wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego.  

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 
30. 08. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Beaty Cyganik  

w 2 r. śmierci i Tomasza Cyganika w 4 r. śmierci 

 

31. 08. Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Heleny Nowak – intencja od pani 

Fortunalskiej 

 

01. 09. Środa  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże w Nowym 

Roku Szkolnym dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny Zagrodnych: 

Michała, Stanisława, Henryka, Katarzyny i Magdaleny 

 

02. 09. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Danuty Karoń w 1 r. śmierci  

i Jerzego Karonia w 21 r. śmierci 

 

03. 09. Piątek  

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

dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej 

 

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

dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej 

 

04. 09. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Józefa Okurowskich 

 

05. 09. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Jana i Anieli oraz 

Andrzeja i Karoli, zmarłych z rodziny Krysowatych 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Władysława  

i Władysławy oraz siostry Anny, zmarłych z rodziny Mazur i ich zmarłych Rodziców 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa Zarzyczańskiego – 

intencja od rodziny Cygalów i Miętka z Myślennic 

 

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

odmawiając różaniec pół godziny przed Mszą św.  



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

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

Msza o godz. 1800, poprzedzona spowiedzią od godziny 1700. Do spowiedzi szczególnie 

zapraszamy uczniów rozpoczynających rok szkolny. 

3. Błogosławieństwo podręczników i tornistrów uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej 

zostanie udzielone w przyszłą niedzielę, 5 września, podczas Mszy o godz. 1200. 

 

        Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

Być blisko Boga sercem 

Patrząc na otaczający nas świat, widzimy przede wszystkim to, co zewnętrzne. Podobnie 

postrzegamy drugiego człowieka. Bóg jednak widzi inaczej. Patrzy na serce, przenika je. Jezus 

w dzisiejszej Ewangelii znowu konfrontuje się z faryzeuszami i ich zewnętrzną religijnością. 

Uświadamia ich i nas, że relacja z Bogiem to nie tylko czczenie Go wargami. Ważna jest 

bliskość serca. Jezus idzie jeszcze bardziej w głąb. Przypomina, że to z wnętrza, z serca 

ludzkiego pochodzi to wszystko, co jest złem i rani człowieka. Dlatego jeśli pragniemy, aby 

świat był lepszy, musimy zmienić coś we własnym sercu. 

Jezu, przepraszam Cię, że tak wiele słów i modlitw wypowiadam tylko wargami. 

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

Światło Boga – lekiem na mroki jesienne. 

Wiem, wiem. Trwa lato – w przyrodzie i w kalendarzu. Jakie uroki jesienne? Wyjaśniam 

więc, że tytuł ma charakter metaforyczny, choć może nie do końca. Zanim będziemy obchodzić 

dzień chorych na depresję, zanim odnotujemy nowe przypadki tragicznych odejść (narastające 

jesienią) zanim będzie na ratunek za późno, najłatwiej jest do tego wszystkiego ... nie dopuścić. 

Jak? Wiele lat temu mój nastoletni wówczas kolega mówił, że gdy dopada go pesymizm, myśli 

o ciężkich chorych ludziach, np. tych na wózkach i sobie powtarza: jak oni dają życiu radę, to 

ja też dam! To chyba dobra droga.  

Jest inna droga: doskonała, bo zbawienna w wymiarze ludzkim i duchowym, 

przypomniana przez ks. profesora Roberta Skrzypczaka. Każde słowo tchnie taką mocą, że 

przytaczamy artykuł prawie w całości. 

Wielu jest ludzi wewnętrznie rozbitych. Trudno im dojść do zgody z sobą. Istnieje pewna 

siła spajająca życie człowieka i nadająca mu wewnętrzną jedność i odporność. Jest nią  


