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EWANGELIA (Łk 10, 38-42)................................................................................................  

 

Jezus w gościnie u Marty i Marii...................................................................................... 

 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim 

domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. 

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: „Panie,              

czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby 

mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele,       

a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie 

pozbawiona”. 

 

 



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

W tym tygodniu w środę przypada wspomnienie bł. Czesława, patrona Archidiecezji 

Wrocławskiej; w piątek święto św. Marii Magdaleny; w sobotę św. Brygidy, patronki 

Europy. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.   

1188..0077..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

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

intencja od chrześniaka Andrzeja Drugaja z rodziną. 

1199..0077..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Pawła 

Foltyńskich – intencja od córki Edyty w rocznicę śmierci. 

2200..0077..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny, Jana, Jarosława, 

Józefa, Grzegorza i dusz w czyśćcu cierpiących. 

2211..0077..  CCzzwwaarrtteekk..  

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

Fortunarskiej – intencja od Krystyny Nadolnej. 

2222..0077..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ignacego 

Dubaniowskiego w 12. rocznicę śmierci oraz jego zmarłych Rodziców. 

 

2233..0077..  Sobota.  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii Łoszczyk w 2. 

rocznicę śmierci. 

 

2244..  0077..    Niedziela. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00.  O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla pana 

Ryszarda z racji rocznicy urodzin oraz wieczną szczęśliwość dla jego rodziców: Anny              

i Władysława. 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia oraz opiekę 

Matki Bożej dla pana Krzysztofa Wilka z racji przypadających imienin i rocznicy urodzin. 

 

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

Zarzyczańskiego w 1. rocznicę śmierci jego śp. żony Marii i zmarłych z Rodziny. 

 



1. Zapraszamy do modlitwy różańcowej o pokój w Europie w każdą sobotę o godz. 

17:30 w Sanktuarium w Nowolesiu. 

2. W przyszłą niedzielę z racji przypadającego wspomnienie św. Krzysztofa po Mszach 

św. odbędzie się błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów. 

 

                                                                               Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!     
  

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

                    Kim Jesteś o Niepokalana?, pytał o. Maksymilian Maria Kolbe. 

          Żeby się w kimś rozkochać, zachwycić trzeba zobaczyć piękno tej osoby. W scenie 

zapisanej w Piśmie Świętym Testament z Krzyża widzimy, że testament to bardzo ważna 

sprawa. Jezus zostawia testament. Apostoł Jan wziął na poważnie Testament, On wziął 

Maryję do swojego życia. Maryja wzięła na poważnie Testament. Ona wzięła każdego z nas 

– KAŻDEGO – przyjęła jako swoje dziecko. Zatem mamy świętą Mamę! Nasza Mama jest 

święta, jest Królową całego wszechświata.  

 Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie        

do Najświętszej Maryi Panny tak zapisał: „Skoro Duch Święty, Jej Oblubieniec, znajduje 

Maryję w czyjejś duszy wnet zbliża się ku niej, wstępuje w nią całkowicie i udziela się jej             

w miarę jak dusza daje miejsce jego Oblubienicy.” 

 Jeśli prosisz o coś Boga, czytamy w Liście św. Jakuba, a powątpiewasz, nie myśl,      

że cokolwiek otrzymasz od Boga. Bo wątpisz. Czy umiesz zaufać na 100%?  

Jeśli idziesz do Boga, nigdy nie idź sam. Bierz Maryję za rękę. Jeśli prosisz o cud, proś 

wiarą Maryi. Im dusza bardziej zaufa, tym więcej otrzyma – powiedział Jezus do siostry 

Faustyny.  

Maryja to pełna wiary Kobieta. Św. Ludwik pisze dalej: „Bóg – Duch Święty udzielił swojej 

Oblubienicy niewypowiedzianych darów. Uczynił Ją Szafarką wszystkiego co posiada. Ona 

rozdziela dając komu chce, ile chce i kiedy chce. MARYJA To też nikt z ludzi nie otrzyma 

żadnego daru, który by nie przeszedł przez Jej dziewicze ręce, albowiem wolą Boga jest 

byśmy wszystko mieli przez Maryję. 



Kiedy przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii Świętej, to mów przed przyjęciem Komunii: 

Maryjo, przyjmij we mnie Jezusa. Przygotuj moje serce na przyjęcie Jezusa. Potem mów: 

Maryjo kochaj we mnie Jezusa. I Ona w nas Go kocha i uwielbia.  

 Nie jest ważne ile masz problemów, ale najważniejsze do kogo z tym pójdziesz. Jezus 

i Maryja pomagają rozwiązać największe problemy. Maryja, która przychodzi z nieba mówi: 

„Drogie dzieci, wszystko Wam dam, o co kol wiek będziecie mnie prosić, ale mówcie 

różaniec.” Trzymajmy się różańca, w nim jest ogromna siła. Wszystko składaj w ręce Maryi, 

Ona nas nie zostawi, jeśli z wiarą o to poprosisz. Bo ważne jest to, przez czyje ręce prosisz    

i w czyich rękach zostawiasz wszystko, z czym sam po ludzku nie dajesz sobie rady.             

A zatem, dlaczego trzeba zawierzyć swoje życie Panu Jezusowi i Jego Matce, Maryi? 

Posłuchaj:  

Piłka do kosza w moich rękach jest warta 19 dolarów. 

Piłka do kosza w rękach Michael'a Jordan'a jest warta około 33 milionów dolarów. 

To zależy w czyich jest rękach. 

Rakieta tenisowa jest bezużyteczna w moich rękach.  

Rakieta tenisowa w rękach Venus Williams (Igi Świątek ;-)) jest zwycięstwem Turnieju. 

To zależy w czyich jest rękach. 

Laska w moich rękach może chronić mnie od dzikich zwierząt.  

Laska w rękach Mojżesza rozdzieliła morze.  

To zależy w czyich jest rękach. 

Proca w moich rękach jest zabawką dla dzieci. 

Proca w rękach Dawida jest potężną bronią.  

To zależy w czyich jest rękach. 

Dwie ryby i pięć bochenków chleba w moich rękach, to kilka kanapek z rybami. 

Dwie ryby i pięć bochenków chleba w Bożych rękach nakarmi tysiące. 

To zależy w czyich są rękach. 

Gwoździe w moich rękach mogą stworzyć domek dla ptaszków.  

Gwoździe w rękach Jezusa Chrystusa dały zbawienie i życie wieczne.  

To zależy w czyich są rękach. 

Jak już widzisz, wszystko zależy od tego w czyich jest rękach.  

Więc złóż swoje troski, obawy, nadzieje, marzenia, rodzinę i relacje w Boże ręce, 

ponieważ... 

to zależy w czyich są rękach. 

                                                                                                                                        o. Aleksander 

 Czasopismo do użytku kościoła.                                                            


