
NIEDZIELNY KURIER 
TYGODNIK PARAFIALNY 

 

Biały Kościół – Nowolesie                                                28.11. 2021 r. Nr 48 (241)   

...................................................................................................................................... 

                                                   I  NIEDZIELA  ADWENTU 

 

 

 

 

 

 

 

EWANGELIA (Łk 21,25-28. 34-36)...................................................................................  

 

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa...................................................................... 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 

ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą 

ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną 

wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką 

chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się 

wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 

obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak 

potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co 

ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. 

...................................... 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://maksymilian.archibial.pl/aktualnosci/1-ogloszenia-duszpasterskie-i-niedziela-adwentu&psig=AOvVaw10TsHB7bWws6fYv1aJFLNp&ust=1638041498373000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPjL6Z_itvQCFQAAAAAdAAAAABAE


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE      

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy święto św. Andrzeja Apostoła. Solenizantom        

i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.  

2299..1111..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. Dziękczynna w 40 rocznicę urodzin pana 

Wojciecha z prośbą o błogosławieństwo Boże i dar zdrowia oraz opiekę Maryi dla żony Ewy 

i córki Amelii.  

 

3300..1111..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej. 

0011..1122..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. Z podziękowaniem dla Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej z Kresów za wysłuchanie i pomoc w bardzo ważnych sprawach wraz z prośbą    

o dar zdrowia. 

0022..1122..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny Smolańskiej     

i śp. Jana Smolańskiego w rocznicę śmierci oraz zmarłych z Rodziny. 

0033..1122..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. O dar zdrowia i potrzebne łaski dla pani Mili. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O dar zdrowia i potrzebne łaski dla pani Wandy. 

0044..1122..  SSoobboottaa..    ..........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                      

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00.  Z prośbą o błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i 

właściwe odczytanie powołania życiowego dla Kamili Kasprzyszak w 18. rocznicę urodzin 

oraz opiekę Matki Najświętszej dla Rodziców. 

0055..  1122..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa 

Czwartackiego w 1. rocznicę śmierci. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Karoliny i Macieja 

Bijak oraz Eugeniusza Kasprzyszaka. 

 



Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Tenety 

w 3. rocznicę śmierci oraz Mieczysława Tenety. 

1. W okresie Adwentu codziennie odprawiane będą Msze św. Roratnie. W poniedziałki, 

wtorki i czwartki w Białym Kościele. W środy, piątki i soboty w Nowolesiu. W miarę 

możliwości zapraszamy dzieci komunijne i ich Rodziców. Proszę, aby dzieci 

przynosiły lampiony i wycięte z kolorowego papieru serduszka z wypisanymi dobrymi 

uczynkami. Serduszka te powiesimy na kościelnych choinkach. Codziennie będzie 

losowana nagroda. 

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

w Nowolesiu o godz. 8:00. Przed Eucharystią i po możliwość przystąpienia do 

spowiedzi. W Białym Kościele Msza o godz. 18:00, spowiedź od godziny 17:30. 

3. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w soboty w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 17:30. 

4. W przyszłą niedzielę, 5 grudnia, przypada dzień modlitw w intencji Kościoła na 

Wschodzie oraz zbiórka do puszek. Aktualnie kościołowi za wschodnią granicą służy 

198 kapłanów diecezjalnych, 387 kapłanów zakonnych, 320 sióstr i 40 braci 

zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy.  

5. W okresie Adwentu odbędzie się w naszej parafii peregrynacja obrazu św. Józefa. 

Rodziny, które pragną zjednoczyć się w modlitwie domowej przy wizerunku Opiekuna 

Świętej Rodziny proszone są o rezerwację terminu po Mszy św. w zakrystii. 

                                                                                     

                                                                                        Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      

   ..................................................................................................................................                 

 

                                                  Czy ja dobrze się modlę... 

 Różańcowy październik, wspominkowy listopad wyjątkowo dobrze służą 

rozmodleniu. Stąd też nasz cykl artykułów. Niejako na podsumowanie zachęcamy do 

wczytania się w refleksję ks. Jana Popiela, przedstawione w książce „Rozmowy                     

o modlitwie”.  

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie o to, czy się „dobrze modlę”? Wielu też stwierdza, że 

pomimo najlepszej woli, modlić się nie potrafią. Wielkim ułatwieniem jest uświadomienie 

sobie, że zwracamy się do Ojca, że z Nim rozmawiamy.  

Jak z dobrym, mądrym, troskliwym i kochającym ojcem – szczerze. A że czegoś żąda za złe 

czyny, a nawet – drobne kłamstwa. Nie może być pobłażliwy...  

Oczekuje prawdziwej miłości i szczerości. Bóg jest „ bezkompromisową miłością, miłością 

w pełnej prawdzie”. Miłością wymagającą. 

     Modlić się szczerze to próbować dogadać się z Panem Bogiem. Swoisty kompromis 

polega na tym, że na każdą sprawę patrzymy oczami wiary. Mamy dwa wspaniałe „Boże 



narzędzia”: Dekalog i ...własne sumienie. Stwórca nie wymaga rzeczy niemożliwych. Po 

prostu oczekuje ufności w to, że na pewno nam pomoże, jeśli tylko my okażemy dobrą wolę. 

 Bardzo wspiera w kontekście dobrej, szczerej modlitwy – lektura religijna, słuchanie 

nauk, kazań, konferencji, rozmowy. 

 To proste: „im bogatsza będzie nasza myśl, tym bogatsza będzie również nasza 

modlitwa [...], tym łatwiejsza nasza rozmowa z Bogiem. 

 Do  naszej dobrej woli i religijnej wiedzy musimy dodać trzeci komponent dobrej 

modlitwy: Bożą łaskę. Wyraża się ona np. niespodziewaną myślą: „Trzeba by się pomodlić”. 

Jeśli pójdziemy za tym głosem, to znaczy, że „współdziałamy z łaską”. 

 Mając różne problemy, rozmyślamy o nich. Inaczej się nie da. Jeśli do tych rozmyślań 

wprowadzimy Boga, to zamienią się one w modlitwę. Na jakość rozmyślania wpływa parę 

łatwych w realizacji czynników: wyszukanie zacisznego miejsca, zaplanowanie paru – nastu 

minut dla siebie i Pana Boga, niezbyt zmęczony umysł, a nade wszystko – wybranie sobie 

tematu, który trzeba przemyśleć i przemodlić. Pomagają (na wstępie) tradycyjne modlitwy, 

fragmenty „ Ewangelii”, konkretna przypowieść.  

Na początek warto sięgnąć po teksty – rozważania (książki, artykuły). Dla porządku 

dodajmy, że rozmyślanie to nie gromadzenie wiadomości na dany temat ale zgłębienie tego, 

co wiemy powierzchownie, a chcemy to na nowo odkryć. 

 Wyżyny rozmyślań, to oczywiście kontemplacja. Temat rzeka, więc ucieknę się tylko 

do przykładów: 

- wejście  wyobraźnią w ewangeliczne zdarzenie,  

- próba odczuwania obecności Boga przed Tabernakulum, czy wystawionym Najświętszym 

Sakramentem (powtarzanie w myślach: „On tu jest”). 

 Ergo „Wartości modlitwy nie polega na uczuciu, ale na tym, że pomaga nam ona coraz 

pełniej kochać Ojca, być z Nim, choć się  Go nie czuje i pełnić Jego wolę. A to właśnie jest 

wyrazem miłości”. 

                                                                                      Na podst. „Rozmów o modlitwie” 

                                                                                        Ks. Jana Popiela, Kraków 1992 

                                                                                          Oprac. Leokadia Pawliszak 

Czasopismo wyłącznie do użytku kościoła.                                Akcja Katolicka A                                                                                                

 


