DROGA WYBORÓW…
Zachęcamy do indywidualnej modlitwy przez cały Wielki Tydzień, z „Drogą
wyborów”, autorstwa ks. Roberta Więcka, byłego dyrektora Centrum Kształcenia
i Dialogu „Theotohos” w Gliwicach.
I - Sąd jest wyborem. Ma moc skazania na śmierć. Ma moc dania życia. To jest
każdy sąd mojego życia. Wybierać to sądzić, a sądzić to wybierać dobro.
II - Krzyż to wybór podstawowy. Wybieram krzyż, czyli godzę się na jego
konsekwencje. Odrzucam, czyli wiem, co mnie może spotkać.
III - Upadek może być po prostu złym wyborem. Często jest efektem „złego”
sumienia – niedostatecznego zakorzenienia się w Bogu.
IV - Aby stanąć przy tej stacji, trzeba całkowicie zawierzyć Bogu. Wzywa ona do
wyboru radykalnego: „Niech mi się stanie według słowa Twego”.
V - Tu także wybór jest konieczny. Nie istnieje pojęcie „większego” czy
„mniejszego” dobra. Jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to nie będzie takich
rozgraniczeń.
VI - Cóż mam zrobić? To jest dobre i tamto jest dobre. Przede wszystkim Bóg,
potem miłość bliźniego, na końcu – co ja o tym myślę.
VII - Upaść to nie tylko dokonać złego wyboru. Upada się już wcześniej, kiedy
w wartościowaniu pozwala się sobie na folgowanie i „naginanie”.
VIII - Płakać to dokonywać odkrycia, że łzy mogą być owocem Bożego wezwania,
na które udzieliło się odpowiedzi. Mogą to też być łzy bezsilności.
IX - Kolejny raz! Zły wybór, gdy się od niego nie odstąpi, prowadzi do kolejnych.
Ścieżka ku przepaści.
X - Wybór musi nas obnażyć! Bo on potrafi ukazać człowieka w prawdziwym
świetle. Człowiek w wybieraniu ukazuje prawdziwą twarz.
XI - Umrzeć z wyboru. „Jeśli kto życie oddaje za przyjaciół…”. Czyż nie jest to
najtrudniejszy wybór – skazać siebie na śmierć?
XII - Jedyny motyw to miłość Boga i człowieka. To pozwala nam odpowiedzieć na
pytanie o sens przybicia do krzyża. Wybór miłości to wybór śmierci!
XIII - Zdjęcie z krzyża! Nikodem i Józef dokonali wyboru. Są uczniami - teraz jest
czas na wyrażenie swej troski o Mistrza, na wybór, który musiał ich drogo
kosztować. Wybory „po czasie”.
XIV - Grób to wybór, który prowadzi do życia. Wybór przejścia i zgoda na nie
poprzez wybór krzyża, wybór śmierci, wybór miłości.
Opracowała Akcja Katolicka
Czasopismo dostępne na stronie: www.bialykosciol.pl
(Wyłącznie do użytku Kościoła)
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Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 19, 28-40)
Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage
i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc:
«Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane
oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby
was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”».
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę,
zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go
potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze,
wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do
zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga
za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony
Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach».
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń
tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie
wołać będą».

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 10.04.2022r.
INTENCJE MSZALNE
11. 04. Poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda Dominików –
intencja od mamy Marii
12. 04. Wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: Dantis – wg intencji Ordynariusza
13. 04. Środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. żony Marii Łosyk oraz syna
Marka w 14 rocznicę jego śmierci
14. 04. Wielki Czwartek
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Anieli i Andrzeja,
Emilii i Macieja oraz zmarłych z ich Rodzin
Biały Kościół - Msza św. o godz. 2000: W intencji Parafian – o błogosławieństwo Boże
w naszych rodzinach i dar pokoju w Europie
15. 04. Wielki Piątek
Nowolesie – liturgia Meki Pańskiej godz. 1800
Biały Kościół - liturgia Meki Pańskiej godz. godz. 2000
16. 04. Wielka Sobota
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Tadeusza Mogielnickiego –
intencja od brata Mieczysława z Rodziną
Biały Kościół – Msza św. o godz. 2000: O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Jakuba
Tomaszewskiego z racji 14 rocznicy urodzin oraz opiekę Maryi dla czcigodnych Rodziców
i Rodzeństwa
17. 04. Niedziela Zmartwychwstania
Nowolesie - Msza św. o godz. 600: Za Parafian
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny Wnuczek w 2
rocznicę śmierci oraz Marianny i Tadeusza Wnuczek
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: 1) O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Joanny
i Agnieszki z racji rocznicy ich urodzin oraz opiekę Maryi dla czcigodnych Rodziców 2) O
błogosławieństwo Boże dla Jubilatów Anny i Ryszarda w 27. rocznicę zawarcia sakramentu
małżeństwa oraz dary Ducha Świętego dla dzieci Agaty, Dominiki i Małgorzaty
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Małgorzaty
Andrzejewskiej – intencja od koleżanek i kolegów wraz z Parafialnym Zespołem Caritas

18. 04. Poniedziałek Wielkanocny
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Nikoli z racji
7. rocznicy urodzin oraz opiekę Maryi dla czcigodnych Rodziców i Rodzeństwa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Władysławy
Łozy w 4 rocznicę śmierci i Zbigniewa Łozy oraz zmarłych z Rodziny
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. ojca Stanisława Bandury
w 8 rocznicę śmierci
Święta Wielkanocne pozwalają nam uczestniczyć i przeżywać najważniejsze Misteria
katolickiej wiary. Święta te są bijącym sercem Kościoła. Nasze świętowanie rozpoczyna się
w Wielki Czwartek, a kończy się w Poniedziałek Wielkanocny.
Spowiedź wielkanocna
Odbędzie się w Wielką Środę do południa w Białym Kościele od godziny 9 00 do 1000 a w
Nowolesiu od 1010 do 1100 oraz po południu w Białym Kościele od1600 do 1700 a w Nowolesiu
od 1710 do 1800 oraz po Mszy św.
Liturgia Wielkiego Tygodnia
Liturgia Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty będzie odprawiona
w Nowolesiu o godz. 1800 w Białym Kościele o godz. 2000. W Niedzielę Zmartwychwstania
Zostanie odprawiona Rezurekcja o godzinie 600 w Nowolesiu oraz Msze w Białym Kościele
o godz. 800 i 1200. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. odprawione będą wg porządku
niedzielnego.
Będzie też można adorować Pana Jezusa Eucharystycznego po liturgii w Wielki
Czwartek w „ciemnicy” w Nowolesiu do godz. 2200 a w Białym Kościele do godz. 2300 oraz
w Wielki Piątek od 1000 do 1700. Adoracja w „grobie Pańskim” w Wielki Piątek po liturgii
w Nowolesiu do godz. 2200 a w Białym Kościele do godz. 2300 oraz w Wielką Sobotę od 830 do
1700.
Obrzęd święcenia pokarmów
W Wielką Sobotę święcenie pokarmów: w Szczodrowicach o godzinie 900 na placu
Spółdzielni Rolniczej; w Kazanowie o 915; na Majątku o 930; w Nowolesiu w kościele o 1000;
w Gębicach o 1015 przed świetlicą; w Gębczycach o 1030 przed świetlicą; w Białym Kościele
w o 1100 w kościele i w Dębnikach o godz. 1115 przed świetlicą.
Odwiedziny chorych
Odbędą się w Wielką Środę. Adresy chorych Parafian proszę zgłaszać w zakrystii po
Mszach św.
Błogosławionych Świąt, niech Zmartwychwstały Jezus zachowa świat w pokoju!
Drodzy Parafianie, jestem do Waszej dyspozycji. W każdej wątpliwości proszę o kontakt
telefoniczny pod nr 720 577 930. Polecam się Waszej modlitwie – ks. Janusz Prejzner

