Kobylański, Kustosz Pamięci Narodowej i członek Zarządu Stowarzyszenia Huta Pieniacka.
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz dr Adam Łuźniak. Zaczął od
przywołania opowieści o zakonnicach, które „biorąc na różaniec” problem, doprowadziły do
jego rozwiązania, ufając Maryi, bez określania celu modlitwy. Homileta zachęcał do takiej
dziecięcej ufności. Przekonywał, że jeśli prośby nie spełniają się od razu, to na pewno zostaną
wysłuchane i zrealizowane, może w inny sposób, niż oczekujemy, może później. Jedno jest
pewne: Bóg ma na względzie nasze dobro, a nade wszystko – nasze zbawienie. On działa
w innym wymiarze i innym czasie. Zaufajmy. W kontekście tego wszystkiego właściwie
należy spojrzeć na tzw. „przypadek”. Kiedy go przywołujemy sami często mówimy: „To było
niesamowite”. „Niesamowite”, bo to oczywiście zrządzenie Boże. Tak Bóg wpływa na nasze
życie i nieraz dopiero po latach okazuje się, że „było to dobre dla człowieka”. Nie sposób
streścić całej homilii. Poprzestańmy na wybranych fragmentach.
Kolejne, godne odnotowania wydarzenie, to uroczystości dożynkowe, z wieńcami,
śpiewami i dzieleniem się chlebem przez Gospodynię Gminy, Panią Dorotę Pawnuk. Stronę
muzyczną wypełniły śpiewy Stowarzyszenia „Słoneczna Droga”, przy akompaniamencie
akordeonisty Pana Łukasza Drozda. O poczęstunek zadbała Rada Sołecka z Nowolesia. Nad
całością czuwała, włączając się w działania na każdym etapie, nieoceniona Ochotnicza Straż
Pożarna z Nowolesia.
Warto jeszcze odnotować, że Kresowiacy, którzy w tym dniu mieli swoje wielkie święto,
zebrali się w Remizie Strażackiej, by powołać do życia Towarzystwo Miłośników Komarna
i Chłopów.
Te wszystkie niezwykłe i zwykłe „nasze sprawy” odbywały się w ciepłych
promieniach jesiennego słońca. I nie dziwi fakt, że tak wiele osób dopiero po paru godzinach
po Mszy św. opuszczało piękny plac przykościelny i – gościnne Nowolesie.
Leokadia Pawliszak
Akcja Katolicka

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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Ewangelia według Świętego Marka
(Mk 10, 17-30)
Rada dobrowolnego ubóstwa
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł
pewien człowiek i upadłszy przed Nim na
kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry,
co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie
kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu odpowiedział:
«Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał na
niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał
na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał
dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa
Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże
trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym
bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?» Jezus popatrzył na
nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». Wtedy
Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus
odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca,
dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz,
w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego
w czasie przyszłym».

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 10.10.2021r.
W tym tygodniu w środę obchodzimy wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego;
w piątek św. Teresy od Jezusa; w sobotę uroczystość św. Jadwigi Śląskiej.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
11. 10. Poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireny Błaut – intencja od
uczestników pogrzebu
12. 10. Wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Edwarda Rydza – z racji
przypadających imienin
13. 10. Środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Kasprzyszaka intencja od uczestników pogrzebu
14. 10. Czwartek
Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny
Harhala
15. 10. Piątek
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny
Paluszków: Zofii, Antoniego, Józefy, Macieja, Józefy, Kazimiery i śp. Bronisławy Kwaśnickiej
16. 10. Sobota
Nowolesie – Msza św. o godz. 1800 O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, dar zdrowia
i opiekę Matki Najświętsze dla państwa Lucyny i Jana Buderkiewicz – intencja od dzieci
i rodziny
17. 10. Niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Janusza i Ryszarda
w 2. rocznicę śmierci – intencja z racji rocznicy ich urodzin
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Bronisławy Kwaśnickiej
i błogosławieństwo Boże dla pana Bronisława Kwaśnickiego – z racji przypadającej
70. rocznicy ślubu
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców Stanisławy
i Mieczysława Tenetów i ich zmarłych Rodziców

1. Nabożeństwa Różańcowe w dni powszednie są 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. Dzieci szkolne przewodniczą modlitwie w czwartki.
2. Msza św. połączona z poświęceniem sztandaru naszej Szkoły Podstawowej odbędzie się
w piątek, 15 października, o godz. 1600.

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!

----------------------------------------------------------------------------------------------------Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Pytanie o największe dobro
Zadajemy wiele pytań. Najczęściej dotyczą spraw bieżących. Dzisiejsza Ewangelia zwraca
naszą uwagę na całkiem inne pytanie: „Nauczycielu dobry, co mam robić, aby osiągnąć życie
wieczne?”. Czy nasze zabiegane pokolenie pyta o to, jak żyć, by się zbawić? Czy w ogóle
myślimy o życiu wiecznym? W trosce o nasze życie Jezus wskazuje nam, że drogą do
wieczności jest wierność przykazaniom Bożym. Czy zachowujemy je? To bardzo ważne, ale
Jezus idzie jeszcze dalej. Przestrzega nas przed zniewoleniem rzeczami materialnymi,
nieuporządkowanym przywiązaniem do nich. Czy potrafimy zrezygnować z rzeczy tego świata
dla największego dobra, jakim jest Bóg?
Panie Boże, Ty jesteś moim największym dobrem. Pragnę podążać za Twoimi wskazówkami.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODNIESIENIE
Niedzielne uroczystości w Nowolesiu zawierały w sobie tyle ważnych wydarzeń
i przesłań, że grzechem byłoby nie utrwalić ich w naszym „Kurierku” (jak mawiają
w Nowolesiu). Mowa o 3 października br., kiedy to dokonano aktu podniesienia naszego
Sanktuarium do rangi Sanktuarium Diecezjalnego i nadano mu nazwę: „Sanktuarium Matki
Bożej Różańcowej z Kresów”. Akt sankcjonujący to wydarzenie odczytał ks. dr Adam Łuźniak
wikariusz generalny arcybiskupa wrocławskiego.
Oto fragment dokumentu: „Zezwalam, aby od dnia 1 października 2021r. sanktuarium
w kościele parafialnym pw. św. Marcina w NOWOLESIU cieszyło się tytułem
DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ
Z KRESÓW. Wszystkim Kapłanom i Wiernym, którzy z pobudek wiary podejmą trud
pielgrzymowania do Sanktuarium w Nowolesiu, udzielam z serca płynącego błogosławieństwa
- Józef Kupny, Arcybiskup Metropolita Wrocławski.”
W tym miejscu należy złożyć wyrazy uznania i podziękowania Księdzu Kustoszowi
Sanktuarium Stanisławowi Włodarskiemu i Księdzu Proboszczowi Januszowi Prejznerowi. Bez
Ich wielkiego zaangażowania nie byłoby ani sanktuarium, ani dzisiejszej uroczystości.
Uroczystości, która zgromadziła tłumy parafian i gości. Wspomnę o licznie zgromadzonych
księży oraz Panią Dorotę Pawnuk, Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin oraz Pana Ireneusza
Szałajkę Przewodniczącego Rady Gminy Strzelin. Gościem szczególnym był też Pan Ryszard

