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EWANGELIA (Łk 12, 13-21)....................................................................................... 

 

Gromadzić skarby przed Bogiem....................................................................................... 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze 

mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami 

sędzią albo rozjemcą?”. Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej 

chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego 

mienia”. I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze 

obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich 

zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę 

całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; 

odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy 

zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” 

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u 

Boga”.............................................................................  

 

http://sfd.kuria.lublin.pl/index.php/slowo-na-niedziele/524-5345


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

W tym tygodniu w poniedziałek przypada wspomnienie św. Alfonsa Liguori;                

w czwartek  św. Jana Marii Vianneya; w sobotę święto Przemienienia Pańskiego. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

0011..0088..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

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

intencja od zakadu Pogrzebowego „Olimp”. 

0022..0088..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marianny Szmit w 1. 

rocznicę śmierci. 

0033..0088..  ŚŚrrooddaa..  

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

w 3. miesiąc po śmierci. 

0044..0088..  CCzzwwaarrtteekk..  

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

Fortunarskiej – intencja od rodziny Lisów i Muskałów. 

0055..0088..  PPiiąątteekk..  

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

w 6. rocznicę śmierci oraz śp. Adama Kurdyby w 23. rocznicę śmierci. 

 

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. O jedność w rodzinie. 

 

0066..0088..  Sobota.  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Anieli i Andrzeja 

Lachowieckich oraz zmarłych z tej Rodziny. 

 

07..  0088..    Niedziela. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny 

Lutów: rodziców Cecylii i Marcina, siostry Janiny, braci Czesława, Kazimierza, 

Władysława, Stanisława i Józefa oraz kuzynki Heleny Misiak. 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marka Niepsuj oraz 

jego zmarłych Rodziców i Rodzeństwa. 

 

 



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

w 3 rocznicę śmierci. 

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

w Nowolesiu o godz. 8:00. Przed Eucharystią i po możliwość przystąpienia do 

spowiedzi. W Białym Kościele Msza o godz. 18:00, spowiedź od godziny 17:30. 

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

17:30 w Sanktuarium w Nowolesiu. 

 

                                                                               Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!     
  

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

                                                  Szanowni Parafianie 

 Za tydzień po Mszy św., Akcja Katolicka zwróci się do Was z prośbą o poparcie 

protestu ustawy dot. ochrony wolności religijnej. Będziemy wdzięczni za podpisanie petycji    

(i podanie nr ewidencyjnego PESEL). 

 A oto szczegółowe uzasadnienie naszych działań. 

 

                                               Ochrona wolności religii. 

1/ Szykany, nękanie i poniżanie często dotykają osoby wierzące. Mamy coraz częściej do 

czynienia z atakami na kościoły, są też przerywane akty kultu religijnego. Procesje, 

nabożeństwa spotykają się z atakami barbarzyńców, którzy twierdzą, że realizują w ten 

sposób swoje prawo do wolności wypowiedzi. 

 

2/ Jak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 

tylko  w 2019 r., doszło w Polsce do 64 przypadków naruszenia prawa do wolności sumienia 

i wyznania wśród chrześcijan. 15 z nich to fizyczne ataki na miejsce kultu, 17 to ataki na 

wizerunki i symbole religijne. Dochodziło również do ataków na duchownych i świeckich 

chrześcijan za względu na ich przynależność religijną. 

 

3/Jak podaje raport „można było zaobserwować szereg aktów wandalizmu w postaci 

zniszczonych lub uszkodzonych pomników, przydrożnych figur, kościołów i innych 

obiektów, a także liczne profanacje świętych dla chrześcijan osób i symboli. Kierowane 

wobec duchownych akty agresji kończyły się pobiciem, a ośmieszanie, parodiowanie i 

dyskryminowanie chrześcijan w przestrzeni publicznej stało się niemal powszednie”. 

 

4/ Powstał w związku z tym obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie 

chrześcijan”, który po rejestracji przez marszałka Sejmu będzie zbierać podpisy na rzecz 

zmiany ustawy Kodeks karny, dzięki czemu osoby wierzące, chrześcijanie będą mieć 

zapewnioną skuteczniejszą ochronę prawną. Komitet zamierza zebrać 100 tys. podpisów pod 

projektem obywatelskim, który trafi potem do Sejmu. Już zebrano niemal 2000 takich 

podpisów, co umożliwia rejestrację komitetu. 



5/ Zgodnie z projektem zmian Kodeksu karnego, osobie, która zakłóca nabożeństwo, nie 

trzeba będzie już udowadniać, że czyniła to złośliwie. Ta przesłana prowadzi często do 

bezkarności, gdyż zakłócający modlitwę twierdzą, że jedynie prezentują swój światopogląd. 

 

6/ Nowe brzmienie zyska także przepis dotyczący obrazy uczuć religijnych. Dziś jest zbyt 

ogólnikowy. Po zmianie będzie precyzował rodzaje karalnych czynów – lżenie lub 

wyszydzanie Kościoła albo związku wyznaniowego, jego dogmatów, obrzędów, a także 

publiczne znieważanie przedmiotu czci religijnej lub miejsca wykonywania obrzędów. 

 

7/ Obecnie, aby pociągnąć do odpowiedzialności kogoś, kto dokonał znieważenia kościoła 

świętokradczego ataku na miejsca święte, trzeba znaleźć odważnych, heroicznych wiernych, 

którzy skierują zawiadomienia do prokuratury, będą chcieli zeznawać i będą twierdzili, że 

zostali obrażeni. W praktyce często jest to bardzo trudne. Ludzie z różnych względów nie 

chcą zeznawać przeciwko agresywnym osobom, które atakują kościoły lub w sposób 

bezczelny przeszkadzają w nabożeństwach, znieważają najświętsze dla wiernych wartości. 

Uniezależnimy ściganie tych przestępstw od woli pokrzywdzonych. 

 

8/ Poglądy oparte na światopoglądzie religijnym, zwłaszcza chrześcijańskim, są coraz 

bardziej zwalczane, zakazywane, spychane na margines. Świadczą o tym liczne informacje z 

Polski i ze świata. Z tego powodu chcemy wprowadzić do polskiego prawa karnego przepis, 

który ma zapobiegać przypadkom karania chrześcijan za wiarę, do których coraz częściej 

dochodzi w Europie. 

 

 W Wielkiej Brytanii i Szwecji kilkakrotnie już aresztowano chrześcijańskich pastorów 

za publiczne głoszenie, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. W Finlandii 

trwa postępowanie karne przeciwko dwojgu autorom broszury wyjaśniającej chrześcijański 

pogląd na małżeństwo – posłance do parlamentu i biskupowi luterańskiemu – ponieważ 

zacytowali oni fragmenty Biblii uznane przez oskarżyciela za „mowę nienawiści”. Z kolei 

we Francji od kilku lat pod groźbą kary więzienia zakazuje się publikowania informacji 

mogących odwieść kobietę od aborcji. 

 

                                                                                           Akcja Katolicka 

                                                                      W porozumieniu ze Społecznym Komitetem 

                                                      „W obronie chrześcijan”, z inicjatywy Solidarnej Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czasopismo do użytku kościoła.                                                            


