
 Ten podniosły nastrój wraz z uczestnikami nabożeństwa przeniósł się do budynku 

szkolnego. I tak, przed wejściem do Sali gimnastycznej została odsłonięta tablica, 

upamiętniająca Aleksandra Kamińskiego. Jej fundatorami byli Sołtys i Rada Sołecka Białego 

Kościoła. 

 Już w sali, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Strzelin, J. Szałajko, odczytał stosowną 

uchwałę. Pani Halina Drozdalska Dyrektor Szkoły przywitała licznie przybyłych gości  

i przedstawiła sylwetkę patrona placówki. Następnie – jak obyczaj każe – głos zabierali goście. 

I tak pan Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator, pogratulował wyboru Aleksandra 

Kamińskiego na patrona Szkoły, tego niezwykłego wychowawcy młodzieży, współtwórcy 

Polskiego Harcerstwa, bohatera Powstania Warszawskiego i autora „Kamieni na szaniec”. Pan 

Wiceburmistrz Mariusz Kunysz i Pani Agata Bartulica Dyrektor ZOG oraz dyrektorzy szkół  

i przedszkoli gratulowali zorganizowanej Uroczystości i przekazali tematyczne książki do 

szkolnej biblioteki oraz kwiaty dla Pani Dyrektor i Grona Pedagogicznego. Pani Leokadia 

Pawliszak, absolwentka i była nauczycielka Szkoły przypomniał, że  harcerstwo jest swoistą 

szkołą patriotyzmu, mówiła o bohaterstwie dzieci i młodzieży w czasie II wojny światowej, 

szczególnie tych z Szarych Szeregów. Przywołała też fakt istnienia w Białym Kościele istnienia 

u schyłku lat 60. ub. wieku, niezapomnianej drużyny harcerskiej prowadzonej tu przez 

ówczesnego nauczyciela matematyki pana Czesława Bochenka. Wskazała też, z jakim 

rozmachem uczniowie szkoły i harcerze obecnie angażują się w życie Ojczyzny, również tej 

Małej Ojczyzny, a wszystko to pod komendą Podharcmistrz pani Beaty Put (naszej redaktor!).  

 Następnie zaczął się ok. godzinny spektakl, oparty na powieści A. Kamińskiego,  

w wykonaniu uczniów. Młodzi aktorzy zachwycili nas swoją pasją. Perfekcyjnie opanowali role 

i byli bardzo autentyczni. Integralna część widowiska stanowiły fragmenty filmów wojennych. 

Scenografia, nawiązująca do powstańczej ulicy i przejmująca muzyka, to kolejne atuty 

widowiska. Przejęta i zachwycona widownia nagrodziła szkolnych artystów owacją na stojąco. 

Słowa najwyższego uznania należą się pani Marcie Koseckiej, reżyser i autorce scenariusza 

spektaklu.  

 Opuszczając szkołę Pan Kurator wyraził swoje zaskoczenie i podziw tym, co tu zobaczył, 

podkreślając wartość talentu pani Marty i pracowitość uczniów szkoły. I miał rację!  

 

Leokadia Pawliszak 

   Akcja Katolicka 

 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 



NIEDZIELNY KURIER   
TYGODNIK PARAFIALNY 

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biały Kościół – Nowolesie                                 17 X 2021 r.  NR 42  (235) 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia według Świętego Marka (Mk 10, 35-45)  

Przełożeństwo jest służbą 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś 

nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»  

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej 

Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja 

mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: 

«Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie;  

i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać 

miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało 

przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców 

narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. 

Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał 

być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 

przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 17.10.2021r. 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto św. Łukasza Ewangelisty;  

w środę wspomnienie św. Jana Kantego; w piątek św. Jana Pawła II.  

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

18. 10. Poniedziałek  

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

Józefa i Anny Okurowskich 

 

19. 10. Wtorek  

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

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej 

 

20. 10. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Teresy  

i Mariana Huzarskich i ich zmarłych Rodziców  

 

21. 10. Czwartek  

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

z rodziny Staszczyszyn: Mateusza, Anny, Jana i Stanisława oraz zmarłych z rodziny 

Miśkowiec: Tadeusza, Klementyny i Stanisława 

 

22. 10. Piątek  

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

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej 

 

23. 10. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800 O wieczną szczęśliwość dla śp. Władysławy  

i Zbigniewa Łozów i ich zmarłych Rodziców oraz śp. Władysława Cygana 

 

24. 10. Niedziela  

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

i Andrzeja Saguła oraz Ludwiki i Jana Ciuła 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa Wilka  

w rocznicę urodzin i dwa i pół roku po śmierci 

 



Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, 

dar zdrowia i opiekę Matki Najświętsze dla Anety i jej synka Alana 

 
 

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. Z racji Dnia Papieskiego zebraliśmy na stypendia dla młodzieży z fundacji Dzieło 

Nowego Tysiąclecia kwotę 1050 złotych. Bóg zapłać. 

3. Na ławkach wyłożone są kartki wypominkowe. Proszę o podawanie miejsca 

zamieszkania składających wypominki, gdyż modlitwa i Msza św. za zmarłych będzie 

odprawiana dla poszczególnych wiosek naszej parafii. 

 

        Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

Zmień kierunek działania 

Uczniowie Jakub i Jan są wierni, swoją przyszłość wiążą ze swoim Mistrzem. Mają zapał, są 

ambitni, pragną władzy. To nic złego. Tyle tylko, że myślą w kategoriach czysto ludzkich. 

Jezus zaprasza nas, abyśmy Mu towarzyszyli i potrzebuje zapału ludzi, ale w dziele odkupienia. 

Uczniowie, których powołał Jezus, nie są doskonali. My też jesteśmy słabi. Ale gdy 

powierzymy Mu swoje życie, On nas umocni. Zmieni kierunek naszej energii – staniemy się 

ludźmi gotowymi do poświęceń, do ofiar, ludźmi pragnącymi mieć udział w Jego 

zmartwychwstaniu. 

Jezu, dotknij mnie, przemień moje serce, abym swój zapał wykorzystał na służbę dla Ciebie.. 

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

NASZA SZKOŁA MA PATRONA! 
 Bardzo podniosłe uroczystości nadania imienia Aleksandra Kamińskiego Publicznej 

Szkole Podstawowej w Białym Kościele rozpoczęły się w miniony piątek (15 bm.) Mszą św., 

celebrowaną przez księdza proboszcza Janusza Prejznera i księdza kanonika Stanisława 

Włodarskiego. Uroczyste wprowadzenie i obecność dwóch sztandarów: szkolnego  

i harcerskiego (z Łagiewnik) dopełniły obrazu całości. W kościele szczególnym wydarzeniem 

było poświecenie nowego sztandaru naszej Szkoły.  


