
Na pielgrzymkę – czas! 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian na doroczną pielgrzymkę  

Akcji Katolickiej na Jasna Górę.  

 

Program przedstawia się niezwykle interesująco: 

 

17 czerwiec – piątek 

 

Jasna Góra, Sala Papieska 

17.00  - otwarcie konferencji – Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK 

 - wystąpienia: 

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr – „Aktualność Wielkiej Nowenny 

Tysiąclecia błogosławionego prymasa Wyszyńskiego” 

- prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – „Przedziwna i błogosławiona jedność.     

Kościół i naród w myśli i dziełach bł. Prymasa Tysiąclecia” 

- dyskusja panelowa 

 

19.15 Plac przed wejściem na Jasną Górę 

- złożenie kwiatów i wspólna modlitwa dziękczynna za beatyfikację,  

pod pomnikiem bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

 

Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej 

20.00 – Msza Św.  

21.00 – Apel Jasnogórski z odnowieniem Aktu Zawierzenia Akcji Katolickiej 

Matce Bożej Częstochowskiej – rozważanie JE Ks. Bp Marek Mendyk, Krajowy 

Asystent Akcji Katolickiej  

- Nocne czuwanie modlitewne – Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej 

 

 

WYJAZD spod kościoła w Białym Kościele ok. godz. 14.00, powrót ok. 24.00 

 

Koszt zależy od ilości uczestników: 

50zł – 70zł. Kontakt i wpłaty do 12 czerwca br.: Leokadia Pawliszak  

                                                                             (tel. 602 192 281) 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

 

Króluj nam Chryste! 

Akcja Katolicka 
 

Czasopismo dostępne na stronie: www.bialykosciol.pl  

(Wyłącznie do użytku Kościoła) 

http://www.bialykosciol.pl/
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Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 24, 46-53)  

Jezus został uniesiony do nieba 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał  

i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie  

i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy 

jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś 

pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». 

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich 

błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu 

pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, 

wielbiąc i błogosławiąc Boga. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 29.05.2022r. 

W tym tygodniu we wtorek przypada święto Nawiedzenie Najświętszej Maryi 

Panny; w środę wspomnienie św. Justyna; w piątek św. męczenników Karola 

Lwangi i Towarzyszy. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE 

30. 05. poniedziałek 

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

Cygal w 8. rocznicę śmierci  

 

31. 05. wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian – o błogosławieństwo 

Boże i dar zdrowia w naszych rodzinach 

 

01. 06. środa  

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

oraz zmarłych z Rodziny – intencja od siostry Teresy z dziećmi 

 

02. 06. czwartek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O błogosławieństwo Boże, dar zdrowia  

i opiekę Maryi dla nowonarodzonej Ady i jej rodziców: Joanny i Damiana 

 

03. 06. piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Przyszlaka 

– intencja od przyjaciół i sąsiadów 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: Dantis – wg intencji Ordynariusza 

 

04. 06. sobota  

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

z rodziny Mihułka: Michała, Franciszka i Karoliny oraz ich zmarłych Rodziców 

 

05. 06. niedziela – Zesłanie Ducha Świętego, odpust z racji Nawiedzenia NMP 

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

z rodziny Burkan i Tarapata 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jarosława, Olgi  

i Krystyny oraz dusz w czyśćcu cierpiących 

 



Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. ojca 

Stanisława Salachna w 27. rocznicę śmierci; 2) O wieczną szczęśliwość dla  

śp. Józefy Górniak – intencja od syna z rodziną; 3) W intencji Parafian  

– o błogosławieństwo Boże i dar zdrowia w naszych rodzinach 

 

1. Nabożeństwa czerwcowe będą 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.  

 

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

w Nowolesiu o godz. 800. Przed Eucharystią i po możliwość przystąpienia do 

spowiedzi. W Białym Kościele Msza o godz. 1800, poprzedzona nabożeństwem 

czerwcowym o godz. 1730, spowiedź od godziny 1700. 

 

3. W przyszłą niedzielę będziemy celebrować święto patronalne świątyni w Białym 

Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Msze niedzielne zostaną 

odprawione jako odpustowe. Kazania wygłosi ks. Aleksander Bober. 

 

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii 

Spotkanie na modlitwie 

Ewangeliczna opowieść o wniebowstąpieniu kończy się niezwykłym stwierdzeniem: 

Przebywali ciągle w świątyni i wielbili Boga. Widać wyraźnie, że dla apostołów odejście 

Jezusa Chrystusa do nieba nie tylko nie stanowiło zerwania z Nim kontaktu, lecz jeszcze 

pogłębiło go. Uznali, że jest on wciąż możliwy, jeśli oddadzą się modlitwie. Ten, do którego 

dotąd zwracali się bezpośrednio, patrząc Mu w oczy, słuchając Jego głosu, Ten sam był dla nich 

równie dostępny i bliski, gdy podejmowali modlitwę w świątyni. Możemy uczyć się od 

apostołów tej pewności, że kontakt z Bogiem jest teraz jeszcze głębszy niż wtedy, gdy 

niewielka i wyjątkowa garstka ludzi mogła towarzyszyć Mu w Jego ziemskiej wędrówce. 

Wniebowstąpienie nie zmieniło nic w relacji między Bogiem a człowiekiem. Choć 

chcielibyśmy mieć Boga na wyciągnięcie ręki, to jednak wierzymy mocno, że w duchu 

możemy przenieść się z naszych ziemskich świątyń do niebiańskiego Jeruzalem, w którym na 

nas czeka. To stać się może tylko w Kościele, tylko przez posługę Kościoła, tylko w duchu 

Kościoła.  

 

Panie Jezu Chryste, wychodzę dziś poza miasto mojej codzienności, poza obszar moich 

zwyczajnych spraw, by spojrzeć w niebo i na nowo nawiązać z Tobą głęboką relację. Ty żyjesz 

i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

 


