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EWANGELIA (Łk 13, 1-9)...............................................................................................  

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie............................................................ 

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat 

zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli 

większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, 

powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że 

owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi 

winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 

nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: 

„Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim 

owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i 

szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” 

Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę 

nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.polishjesuits.co.uk/blog/ogloszenia-parafialne/3-niedziela-wielkiego-postu/&psig=AOvVaw3_Kx2l62Zap0DCj8p8KaiE&ust=1647757607638000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKCxrcrF0fYCFQAAAAAdAAAAABAE


...................................                ...IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE      

W tym tygodniu w piątek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 

2211..0033..  PPoonniieeddzziiaałłeekk.. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Janiny Drozd – 

intencja od rodziny z Jeleniej Góry. 

 

2222..0033..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. Dantis – według intencji Ordynariusza. 

2233..0033..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Mateusza, Franciszki i 

Elżbiety, zmarłych z rodziny Jankowskich. 

2244..0033..  CCzzwwaarrtteekk..  

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

Andrzejewskiej – intencja od koleżanek i kolegów. 

2255..0033..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. W intencji Parafian – o błogosławieństwo Boże i dar 

zdrowia w naszych rodzinach. 

2266..0033..  Sobota.  

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisławy Miazek     

w rocznicę śmierci oraz Mieczysława Miazek i Natalii Pacyniak. 

2277..  0033..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ludwika Ciuła w 6. 

rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców: Michała i Anastazji Rakszawa. 

 

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

Penkala oraz zmarłych z Rodziny. 

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

Kramarz w 3. rocznicę śmierci. 

1. Przez okres Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki w 

Białym Kościele o godzinie 17:00 i Nowolesiu o godz. 18:00. Nabożeństwo Gorzkich 

Żali w niedziele po Mszach św. 

 



2. Troskę o pokój i nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w 

nowoleskim Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 17:30. 

3. W ubiegłą niedzielę w zbiórce do puszki na rzecz misjonarzy posługujących w Afryce 

zebraliśmy kwotę: osiemset dwadzieścia złotych. Bóg zapłać!  

4. W przyszłą niedzielę o godzinie 13:30 zostanie odprawiona Msza św. dla dzieci 

komunijnych i ich rodziców. Nieobecność dziecka lub rodzica oznacza rezygnację z 

przystąpienia w tym roku do Pierwszej Komunii. 

                                                                                        Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      
       ............................................................................. 

                                                      Szanowni Parafianie. 

 W związku z podejmowanymi przez Kościół Katolicki działaniami 

synodalnymi, serdecznie prosimy o wypełnienie poniższej, anonimowej ankiety. 

 Pisząc, mogą Państwo skorzystać z obserwacji i doświadczeń naszej Parafii, 

jak i Kościoła w ogóle. 

 Wypełnione ankiety można wrzucać do skrzynki na ofiary. 

                                               Ks. Janusz Prejzner, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 

1. Kiedy mówisz „nasz Kościół” masz na myśli.............................................................................. 

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

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

         Poza obszarami Kościoła Parafii są .............................................................................................. 

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

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

2. Jako osoba świecka możesz wyrażać swoje opinie, propozycje związane z Kościołem 

w ten sposób, że ..................................................................................................................................... 

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

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

3. Okoliczności, które sprzyjają szczeremu wyrażeniu swoich poglądów nt. Kościoła to 

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

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

4. Tym, co mobilizuje Cię do uczestnictwa w celebracji liturgii i pełnienia różnych 

funkcji czy wykonywania okazjonalnych zadań w Kościele, jest......................................................... 



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

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

5. Dajesz świadectwo swojej wiary, gdy......................................................................................... 

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

6. Prowadzenie dialogu przez Kościół za świeckimi najczęściej wyraża się przez 

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

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

7. Dialog między Kościołami chrześcijańskimi odbywa się (powinien odbywać się) 

poprzez ................................................................................................................................................... 

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

8. Bierzesz odpowiedzialność za swoją Parafię/swój Kościół, kiedy ............................................. 

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

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

9. Pomagasz wspólnocie parafialnej w rozeznaniu problemów i podejmowaniu decyzji  

w ten sposób, że...................................................................................................................................... 

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

10. Jak może/powinno odbywać się formowanie ludzi, aby byli bardziej zdolni do  

„podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w ewangelizacji? 

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

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

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

                                                                                                       Serdeczne Bóg zapłać!!!                                                          

Czasopismo do użytku kościoła.       


