
ochronić człowieka przed każdym niebezpieczeństwem. 

-  W czasach  pogoni  za  sukcesem  warto  przypomnieć,  że  dążenie  do  tego,  by
wszystko było wzorowe jest pokusą. Wielkie ambicje niszczą tych, którzy starają
się im sprostać. Często ich źródłem jest zaniżona samoocena. "Przyjdźcie do mnie
utrudzeni,  a  ja  dam  wam  odpoczynek"  -  powtórzył  ks.  P.  Rozpędowski  za  
św. Mateuszem, podkreślając wagę odpoczynku, dystansu i Bożego wsparcia. 

-  Lęk  może  być  miejscem  spotkania  z  Bogiem,  a  później  z  samym  sobą.  
A od siebie szczególnie często uciekamy.

-  Ludzie,  którzy  mówią,  że  nienawidzą  Boga,  de  facto  mają  na  myśli  swoje
wyobrażenie o Nim. Boga - nie znają.

- Ufać Bogu to nie troszczyć się przesadnie o swoje sprawy i pamiętać, że przecież
jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. 

Z kolei dr Sławomir Zatwardnicki z PWT (teolog) zwracał uwagę m. in. na to,
że ...

- Było nam pisane życie bez lęku. Lęki pojawiają się z powodu grzechu. Stąd strach
przed karą Bożą, a to prowadzi do lęku przed śmiercią.

- Człowiek jest szczęśliwy wtedy, gdy "jest w Bożej woli".

Pamiętając  o  tym,  że  w  czasie  adoracji  dokonują  się  wielkie  dzieła:
uzdrowienia  i  wewnętrzne  przemiany  tych,  którzy  adorują,  kilka  godzin
poświęcono Adoracji. 

Tych, którzy czują niedosyt (a ten jest błogosławieństwem) wspólnota Biały
Kamień zaprasza  na comiesięczne  spotkania  i  Msze  św.  (najbliższa  w sobotę   
27 sierpnia 2022r.) oraz październikowy kurs Alpha. 

Leokadia Pawliszak AK

 

Czasopismo dostępne na stronie: 

www.bialykosciol.pl 

(Wyłącznie do użytku Kościoła)

http://www.bialykosciol.pl/
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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 11, 1-13)

Chrystus uczy modlitwy

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do
Niego:  «Panie,  naucz  nas  modlić  się,  tak  jak  i  Jan  nauczył  swoich  uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień  
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie
dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie
do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył
do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj
mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”.
Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to  
z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was,
ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu
węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście,
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha
Świętego tym, którzy Go proszą». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 24.07.2022r.

W  tym  tygodniu  w poniedziałek przypada  święto  św.  Jakuba;  we  wtorek
wspomnienie św. Joachima i Anny, Rodziców Najświętszej Maryi Panny; w piątek
św. Marty, Marii i Łazarza. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE

25. 07. poniedziałek
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Anny
Osadczuk. 

26. 07. wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Weroniki
Ćwięcek w 18. rocznicę śmierci.

27. 07. środa 
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O  błogosławieństwo  Boże  i  dar  zdrowia  
i opiekę Maryi dla pana Ryszarda z racji rocznicy urodzin.

28. 07. czwartek
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Anny
Michułka, Franciszki, Tomasza i Mateusza Tkacza.

29. 07. piątek 
Nowolesie –  Msza  św.  o  godz.  800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Tadeusza
Mogielnickiego oraz jego zmarłych rodziców: Janiny i Jana.

30. 07. sobota 
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Zofii  
i Władysława Teneta ich zmarłych Rodziców oraz Karoliny Czajka.

31. 07. niedziela
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  męża
Stanisława Staszczyszyna.

Nowolesie  - Msza św. o godz.  1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Władysława
Jankowskiego w 9. rocznicę śmierci.



Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Michaliny
Pawliszak i jej zmarłych rodziców: Olgi i Jana.

1. Zapraszamy do modlitwy różańcowej o pokój w Europie w każdą sobotę  
o godz. 1730 w Sanktuarium w Nowolesiu.

Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Kto prosi, otrzymuje w obfitości
Jezus opowiada dziś o człowieku, którego odwiedził jeden przyjaciel, ale potrzebne
mu były trzy chleby. Przypomina to sytuację Abrahama pod dębami Mamre: trzech
gości, choć jedna osoba. Każdy bowiem, kto prosi o Bożą obecność, otrzymuje  
w obfitości.  Bóg przychodzi  w Trzech  Osobach.  Jeden  święty  chleb  karmi  nas
miłością całej Trójcy.

Panie Jezu Chryste, naucz mnie modlić się tak, jak Jan nauczył swoich uczniów.
Daj mi łaskę, bym miał odwagę mówić do Boga: „Ojcze”. Ty żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Błogosławiony czas rekolekcji
To były wyjątkowe trzy dni  w życiu naszej  Parafii.  Tyle dobra się zadziało,  że
trudno wszystko słowem ogarnąć. Może więc utrwalmy choć cząstkę tego dobra,
jakie zesłał nam dobry Bóg i ... dobrzy ludzie. 

15, 16, i  17 lipca A. D. 2022 Wspólnoty Charyzmatyczne Biały Kamień, której
liderem jest lekarz med. Adam Tomaszewski, i Emmanuel ze Strzelina prowadziły
(pierwsze) rekolekcje w Białym Kościele. Myśl przewodnia brzmiała: "W miłości
nie  ma  lęku".  W wielkim  skrócie  przypomnę,  że  obie  wspólnoty  mają  swoje
korzenie w ruchu "Światło - Życie". Aktualnie jako ruch Charis powołany przez
Papieża Franciszka, podlegają Watykanowi. Zrodziły się z przekonania, że Kościół
powinien opierać się na osobach świeckich, również z racji malejącej ilości księży.
Dużą liczbe uczestników (na początek 60), która z dnia na dzień rosła, uznano za
znak  Bożego  błogosławieństwa.  Rekolekcje  to  modlitwy,  wykłady,  adoracja,
spowiedź, Msza św., rozmowy...

Oto kilka myśli z wykładów ks. dra Piotra Rozpędowskiego: 

- Jezus zna nas od chwili poczęcia, najlepiej nas rozumie i dlatego powinien być
naszym przewodnikiem. Tylko On kocha bezwarunkowo i tylko On jest w stanie 
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