Według ks. Muchy, "za pośrednictwem trójki małych dzieci Bóg przez Maryję
przypomniał światu o zasadach, którymi winien kierować się każdy człowiek". "Matka
Boża prosiła Łucję, Franciszka i Hiacyntę o to, by czyniły pokutę, wzywała do
nawrócenia i modlitwy, zwłaszcza różańcowej" - wyjaśnił.
Przypomniał, że już podczas pierwszego objawienia Maryja prosiła dzieci, aby "znosiły
wszystkie cierpienia, które Bóg im ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest
obrażany i w intencji nawrócenia grzeszników".
"Drugim pytaniem, jakie Łucja skierowała do Matki Bożej, było: czy ja pójdę do nieba?
Rzadko sobie takie pytania stawiamy: czy ja pójdę do nieba? Czy moi bliscy pójdą do
nieba? Maryja w Fatimie przypomina, że to jest właściwy sens i cel naszego życia mamy zdobyć niebo" - zastrzegł.
Ks. Mucha przypomniał, że podczas dwóch pierwszych objawień - w maju
i czerwcu - Maryja przygotowywała dzieci do przyjęcia treści przesłania dla świata.
Podczas trzeciego objawienia, które miało miejsce 13 lipca 1917 r., Maryja pokazała
Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie "wizję piekła, do którego idą dusze grzeszników". (…)
Maryja dodała wówczas: "Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji
memu Niepokalanemu Sercu i o komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli
moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie,
bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny
i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele
wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce
zatriumfuje". (…)
Zdaniem kustosza Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, tocząca się na Ukrainie wojna
jeszcze bardziej uświadamia nam, że "w świecie toczy się walka między dobrem a złem".
"Wierzę, że dokonując aktu poświęcenia całej ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi
dajemy sobie szansę na nawrócenie i pokonanie zła z pomocą Boga" - podkreślił.
Według ks. Muchy objawienia fatimskie są dziś szczególnie aktualne, ponieważ dziś
ludzie żyją tak, jakby Bóg nie istniał.
Autentyczność objawień Matki Bożej w Fatimie uznał 13 października 1930 biskup
Leirii Jose Coreira da Silva. Papież Pius XII w 1944 roku ustanowił święto
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, a dwa lata później przez swojego legata
koronował figurę Matki Bożej Fatimskiej na Królową Świata. W 1949 r. wydał zgodę na
rozpoczęcie prac koniecznych do otwarcia procesu beatyfikacyjnego fatimskich dzieci,
Franciszka i Hiacynty. Zostali oni beatyfikowani 13 maja 2000 r. i kanonizowani
13 maja 2017 r.(PAP)

Opracowała Akcja Katolicka
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Ewangelia według Świętego Jana (J 13, 31-33a. 34-35)
Przykazanie nowe daję wam
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim
otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą
otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali
wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie
się wzajemnie miłowali».

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 15.05.2022r.
W tym tygodniu w poniedziałek przypada święto św. Andrzeja Boboli.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE
16. 05. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny
Czembor w 4. rocznicę śmierci i Julii Malinowskiej w 12. rocznicę śmierci
17. 05. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian – o błogosławieństwo
Boże i dar zdrowia w naszych rodzinach
18. 05. środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisławy
i Mieczysława Tenetów, ich zmarłych Rodziców oraz Franciszki Teneta i Anieli
Cygan
19. 05. czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O błogosławieństwo Boże, dar zdrowia
i opiekę Maryi dla Wiesława i Konrada Kowalczyków z racji przypadających
rocznic urodzin
20. 05. piątek
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: Dantis – wg intencji Ordynariusza
21. 05. sobota
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Heleny
Tomczyk i Wiesława Penkala
22. 05. niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Franciszka
Rykiety i zmarłych Rodziców
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych
z rodziny Michułka: Katarzyny i Wiesławy oraz Władysława, Franciszka,
Stanisława, Antoniego, Edwarda i Emila
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Haliny
Krakało w 3. rocznicę śmierci – intencja od Kamili z Rodziną

1.

Nabożeństwa majowe są odprawiane w Białym Kościele w poniedziałki
i czwartki o godz. 1730, we wtorki po porannej Mszy o godz. 800;
w Nowolesiu w środy i soboty o godz. 1730, w piątki po porannej Mszy
o godz. 800. W niedziele po Mszach świętych.

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!
--------------------------------------------------------------------------------------------------Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Fundament ludzkiej miłości
Dzisiejszy świat lubi wołać: Love is love. Miłość to miłość! Rzeczywiście, dla
współczesnych ludzi miłość pozostaje wartością, straciła jednak swój najgłębszy sens.
Można powiedzieć nawet, że słowo „miłość” zmieniło znaczenie. To, co znaczyło
naprawdę: najwznioślejsze z uczuć, najpiękniejszą decyzję, pragnienie szczęścia drugiej
osoby, ofiarowanie siebie dla dobra innych, wszystko, co najwierniejsze i najczystsze,
nagle zastąpione zostało treściami zupełnie banalnymi: pożądaniem i chwiejnymi
emocjami. Jedyna nadzieja w Jezusie, który nieustannie przypomina nam prawdziwy
sens miłości, mówiąc: Jak ja was umiłowałem, tak wy macie miłować. Oto fundament,
oto właściwa miara miłości: miłość Jezusa. Oddająca samego siebie, gotowa na śmierć.
Miłość – by była prawdziwa – musi mieć to pełne, boskie znaczenie.
Panie Jezu Chryste, tak często wołam o miłość, zapominając, że Ty jesteś jej
najpełniejszym uosobieniem, że Ty jesteś miłością. Od dziś pragnę wołać tylko do Ciebie.
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

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

OBJAWIENIA FATIMSKIE
W piątek przypadała 105. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie.
Maryja w Fatimie przypomniała, że zdobycie nieba jest celem naszego życia powiedział PAP kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach ks. Marian Mucha. Dodał, że objawienia są wciąż aktualne,
ponieważ dziś ludzie żyją jakby Bóg nie istniał.
13 maja 1917 r. Matka Boża objawiła się trójce dzieci - rodzeństwu Franciszkowi
i Hiacyncie Marto oraz ich kuzynce Łucji dos Santos, w portugalskiej miejscowości
Cova da Iria, znajdującej się dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do Leirii.
Maryja objawiała się dzieciom przez sześć kolejnych miesięcy, każdego 13 dnia
miesiąca, od maja do października 2017 r.

