na cały kontynent swoją wiarą, albo też swoją niewiarą. Pokusa wiary w nieomylność nauk
społecznych – Pokusa "unowocześnienia" w szczególny sposób dotyczy sfery tożsamości
seksualnej. Zapomina się jednak, że stan wiedzy naukowej zmienia się często, i niekiedy
sposób bardzo diametralny, np. za sprawą zmiany paradygmatu. Zmienność wpisana jest
w samą naturę nauki, której dostępny jest jedynie fragment wszelkiej możliwej wiedzy. Pokusa
życia z kompleksem niższości – Mam świadomość, że katolicy – nie tylko w Niemczech,
również w Polsce – żyją dzisiaj pod presją opinii publicznej, co powoduje, że niejeden z nich
cierpi na swoisty kompleks niższości. Pokusa myślenia korporacyjnego – Mam świadomość,
że kościół w Niemczech systematycznie traci wiernych, a liczba kapłanów z roku na rok się
zmniejsza. Poszukuję zatem sposobów, by utrzymać wiernych przy sobie i zachęcić młodych
do wyboru kapłaństwa. Wydaje się jednak, że staje w tym zakresie wobec ryzyka myślenia
korporacyjnego: "brakuje pracowników, obniżmy kryteria naboru". Stąd postulat zniesienia
obowiązku
celibatu
znalazł
się
w
tekście
"Zobowiązanie
do
celibatu
w posłudze kapłańskiej", który 4 lutego br. został poddany pierwszemu czytaniu podczas
zgromadzenia "drogi synodalnej” we Frankfurcie nad Menem. Pokusa uleganie presji –
„Współczesny kryzys Kościoła w Europie jest przede wszystkim kryzysem wiary. Aby
rozmawiać o Bogu, musimy najpierw rozmawiać z Bogiem, który mieszka w głębinach
naszego serca, tam, gdzie czujemy smak prawdy.
Kolejną inicjatywą w łonie Kościoła powszechnego, dostrzegającą niebezpieczeństwo
płynące z niemieckiej drogi synodalnej, jest Braterski List Otwarty (9 marca 2022) napisany
przez 74 hierarchów Australii, Afryki, Europy i Ameryki Północnej. Sygnatariusze wyjaśniają
intencje podpisania Listu: "(...) w dobie szybkiej globalnej komunikacji wydarzenia w jednym
kraju nieuchronnie wpływają na życie kościelne innych krajów. Dlatego proces drogi
synodalnej, realizowany obecnie przez katolików w Niemczech ma konsekwencje dla kościoła
na całym świecie…, w tym dla Kościołów lokalnych, którym pasterzujemy i dla wielu
katolików, za których jesteśmy odpowiedzialni".
Również biskupi krajów skandynawskich: Danii, Szwecji, Norwegii Islandii. Wyrażają
zaniepokojenie kierunkiem, metodologią oraz treścią drogi synodalnej w kościele niemieckim.
Podobnie jak sygnatariusze Braterskiego Listu Otwartego, uważają, że: "Prawdziwa reforma
Kościoła zawsze polega na obronie, wyjaśnianiu i wprowadzaniu w wiarygodną praktykę
nauczania katolickiego opartego na Objawieniu Bożym i autentycznej tradycji – a nie na
podążaniu za duchem czasu. O tym, jak ulotny jest duch czasu, przekonujemy się codziennie".
Nie wszyscy hierachowie Kościoła niemieckiego akceptują kierunek drogi synodalnej
w ich kraju. Biskup Razyzbony razy Rudolf Voderholzer, wiceprzewodniczący Komisji
Doktrynalnej Episkopatu Niemiec przypomina, że papież Franciszek podkreślał, iż w procesach
synodalnych fundamentem musi pozostawać nauczanie Kościoła. Tymczasem w Niemczech –
uważa – propozycje prezentowane w ramach drogi synodalnej „są w większości zerwaniem
z nauką Kościoła", "(… w odpowiednich gremiach drogi synodalnej– uważa – reprezentowany
jest tylko bardziej jednostronny dobór teologów, a głosy przeciwnie nie były powoływane od
samego początku, albo też odmawiano im rangi naukowości”. „Staje się oczywiste – ocenia –
że autorytet nauczania biskupów jest zastępowany autorytetem nauczania racjonalistyczne
i niemieckiej teologii uniwersyteckiej". Dlatego twierdzi, że w kwestii „kształtowania
wspólnoty mężczyzn i kobiet” należy stosować „teologię ciała” stworzoną przez Jana Pawła II
w oparciu o wcześniejsze nauczanie Kościoła.
Opracowała Akcja Katolicka
Czasopismo dostępne na stronie: www.bialykosciol.pl

(Wyłącznie do użytku Kościoła)
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Ewangelia według Świętego Jana (J 16, 12-15)
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia,
ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was
do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ
z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego
powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 12.06.2022r.
W tym tygodniu w poniedziałek przypada wspomnienie św. Antoniego;
we wtorek bł. Michała Kozala; w czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa; w piątek wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
INTENCJE MSZALNE
13. 06. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla
Helenki w 1. rocznicy urodzin, Leona w 3. rocznicę urodzin oraz opiekę Maryi dla
rodziców Joanny i Pawła
14. 06. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian – o błogosławieństwo
Boże i dar zdrowia w naszych rodzinach
15. 06. środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ewy Szawan –
intencja od uczestników pogrzebu
16. 06. czwartek – Boże Ciało
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stefanii
i Antoniego Zarzeckich – z okazji Dnia Mamy i Ojca od córek Stanisławy i Heleny
oraz śp. Wacława Okulicza z okazji Dnia Ojca od córek i syna
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Władysławy
i Zbigniewa Łoza w rocznicę śmierci oraz zmarłych z Rodziny
17. 06. piątek
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: Dantis – wg intencji Ordynariusza
18. 06. sobota
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefy
i Ludwika Szczotka, Teresy Drozd oraz Wioletty Urbaniak-Jasiorskiej
19. 06. niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji dzieci, które obchodzą
1. Rocznicę Komunii oraz ich Rodziców i rodzeństwa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dar
zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Wandy, Ireneusza i Lucyny
z racji imienin
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Danieli
Ziemba w 13. rocznicę śmierci

1. Nabożeństwa czerwcowe 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.
2. Uroczystość Bożego Ciała ołtarze zostaną usytułowane w Nowolesiu: na
Placu Sanktuarium, przy Remizie OSP, przy krzyżu obok biblioteki oraz
kapliczce na końcu wioski; w Białym Kościele: przy świetlicy, przy posesji
państwa Kuźniaków, państwa Boberów i państwa Pająków.
Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!

--------------------------------------------------------------------------------------------------Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Wiara to proces
Jezus traktuje naszą wiarę jako proces, na który składa się wiele małych etapów
rozłożonych w czasie. On wie, że nie wszystko jesteśmy w stanie przyjąć od razu, że nie
wszystko jesteśmy w stanie od razu zrozumieć. Jest najlepszym pedagogiem, który
małymi krokami, przez zagadnienia łatwiejsze, doprowadza swoich uczniów do tego, co
największe. Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie
tego udźwignąć – mówi Jezus do nas, swoich uczniów. A mówi to przecież u progu
wydarzeń, które będą musiały zachwiać naszą wiarą, które przekroczą wszelkie nasze
wyobrażenie – u progu swojej męczeńskiej śmierci. On wie, że musimy dojrzeć do
zrozumienia krzyża, do zrozumienia tajemnicy cierpienia. Jesteśmy niemowlętami, które
strawią tylko najprostszy pokarm, które muszą nauczyć się swoich pierwszych kroków.
Jednocześnie jednak jesteśmy w szkole Jezusa Chrystusa, który przeprowadzi nas przez
najtrudniejszą lekcję – lekcję Golgoty – aż do poznania świętego oblicza Boga Ojca
w niebie.
Panie Jezu Chryste, pragnę stać się pokorny, bo tylko wtedy udzielona zostanie mi ta
niezwykła wiedza, która zanurzy mnie w miłości Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha
Świętego. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

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

Pokusy w niemieckim Kościele
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki
napisał (22 lutego 2022) do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec
ks. bpa Georga Batzinga List braterskiej troski, w którym diagnozuje źródła
niezrozumienia przez Kościół w Niemczech idei proklamowanej synodalności.
Swoją 5-punktową diagnozę nazywa pokusami:
Pokusa szukania pełni prawdy poza Ewangelią – Kościół katolicki w Niemczech
– pisze - jest ważny na mapie Europy i mam świadomość, że będzie promieniował

