Niezwykły czas pielgrzymowania trudno słowem wyrazić. Faktem pozostaje to, że jeden
z najpiękniejszych opisów stworzył W. S. Reymont. Z obszernego reportażu pt. "Pielgrzymka
do Jasnej Góry" jego autorstwa (40 stron formatu "A4") wybraliśmy kilka znamiennych
fragmentów. Oto kilkusetosobowa pielgrzymka rusza z Warszawy. Zbliża się koniec
XIX wieku.
"Jeszcze ciemnawo na świecie.
Na wschodzie zorze ledwie się pylą różami złotawymi, a drzewa. trawy, zboża - stoją
w jakiejś ciszy sennej, przepojonej rosą i jakby nabrzmiewającej życiem. Jest niezmiernie
świeżo i jędrnie. Las prawie jest czarny od zieleni wilgotnej i mroków, tylko wysmuklejsze
wierzchołki rysują się jak koronkowe na perłowym tle poranku. polami płynie szeroki powiew
opalu roztopionego, fala świtu pełna czaru i siły; jakby wilgotny i wonny oddech ziemi
budzącej się, a od domowstw dolatują mnie pienia kogutów.
Z wolna, w tę cichość porankową, w te perłowość świtu, wlewają się coraz nowe tony gwarów, rżeń, turkotów wyjeżdżających wozów, głośno odmawiane pacierze.
Gromadzimy się pod krzyżem. Twarze mają senne i posiniałe od zimna, ubiory wygniecione,
ale oczy błyszczą jasno. Wyniosły chłop w kapuzie mniszej, nasuniętej na głowę, o ostrych
ascetycznych rysach twarzy, podnosi krzyż ubrany już wiankiem świeżej zieleni, dzwoni
i niskim głosem intonuje:
Kiedy ranne w stają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze.
I ten tłum prosty podchwytuje pieśń sercami i śpiewa ją z uniesieniem, przepotężnie mocnym
głosem:
Tobie śpiewa żywioł wszelki...
Płyną głosy szeroką falą ku tym zorzom złocącym już pół horyzontu, rozsypują się
kaskadą nad tą ziemią szeroką, brzmią nad chatami, przenikają w łany zbóż i jakby rozpylone
kołyszą się, i rozsuwają w opalowej przestrzeni, dźwięczą w echach leśnych, w kwiatach sadów
i jakby zasilone głosami przyrody wznoszą się hymnem pełnym mocy, i mówią o dobroci
i potędze Pana, i rozpętane ze wszystkiego, co brudne, co nędzne, co przemijające - unoszą
serca rzeszy nad światy. O, potężna to pieśń, potężna pięknem, jakiego jeszcze nie odczuwałem
nigdy, i dopiero na tle tych cudów wiosny, jakie są dokoła, i przez takich śpiewana, wywiera
czar niesłychany.
Słońce wzeszło i rozrumienia wszystko i wyzłaca.
Stanęliśmy wreszcie na ostatnim wzgórzu i stali przez mgnienie wpatrzeni ... - Matko! - wołały
głosy zduszone radością i uniesieniem i zaczęły łzy płynąć rozradowania, a oczy promienieć
miłością; wszyscy sie trzęśli w łkaniu, co serca rozsadzało (...). I ten płacz (...) wyrywał ze
wszystkich serc smutki, bóle, całą gorycz istnienia, wszystkie twarde nędze, wszystko, co
przecierpieli, i płynął do stóp tej, którą każde serce widziało, do stóp Dobra i Pocieszenia."
Wybór:
Leokadia Pawliszak AK
(Wyłącznie do użytku Kościoła)

Czasopismo dostępne na stronie: www.bialykosciol.pl

NIEDZIELNY KURIER
TYGODNIK PARAFIALNY
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biały Kościół – Nowolesie

14 VIII 2022 r. NR 33 (278)

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 12, 49-53)
Wymagania służby Bożej
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże
pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to
stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz
rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie
przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw
ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej,
a synowa przeciw teściowej».

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 14.08.2022r.
W tym tygodniu w poniedziałek przypada Wniebowzięcia NMP;
w środę wspomnienie św. Jacka; w sobotę św. Bernarda.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
INTENCJE MSZALNE
15. 08. poniedziałek - Wniebowzięcia NMP
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Henryka
i Franciszka Świderskich, Anny i Stanisława Bober oraz Heleny Fortunarskiej
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Karoliny
Woźnej w rocznicę śmierci jej śp. męża Stanisława oraz ich zmarłych z Rodziców
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia,
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla jubilatów Beaty i Pawła
Put w 20. rocznicę ślubu oraz potrzebne łaski dla dzieci
16. 08. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marianny
Małolepszej – intencja od Anny Lichwy
17. 08. środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Janiny i Jana
Mogielnickich ich zmarłych Rodziców oraz Stanisława, Tadeusza i Marcina
Mogielnickich
18. 08. czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Grzegorza
Hałasa – intencja od rodzin: Bartnickich i Makos
19. 08. piątek
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Emilii i Macieja
Czajka, śp. Władysławę i Zbigniewa Łoza oraz zmarłych z tych rodzin
20. 08. sobota
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz
opiekę Matki Bożej dla Angeliki, Karoliny, Mikołaja, Kacpra i Franciszki oraz ich
Rodziców
21. 08. niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski
oraz opiekę Matki Bożej dla Kubusia oraz rodziców: Karoliny i Sebastiana
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireny i Edwarda
Tkacz oraz śp. Józefa Sikory
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: 1) O wieczną szczęśliwość dla
śp. Eugeniusza, Wandy i Wiesława Penkalów ich zmarłych Rodziców oraz
śp. Heleny Tomczyk; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodzin:
Michalskich i Malinowskich
1. Ksiądz Stanisław w miesiącu sierpniu odprawia Msze gregoriańskie za
śp. Helenę Fortunarską.

2. W sobotę, 20 sierpnia, do Sanktuarium przybędzie pielgrzymka
z Kuropatnika. Msza św. dla pielgrzymów zostanie odprawiona o godz. 1000.
3. Zapraszamy do modlitwy różańcowej o pokój w Europie w każdą sobotę
o godz. 1730 w Sanktuarium w Nowolesiu.
Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!
----------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Apelujemy o włączenie się Parafian do akcji, o której pisaliśmy w "Kurierach"
31 lipca i 7 sierpnia br. Rzecz dotyczy zbierania podpisów pod obywatelskim projektem
ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, który ma zapewnić "skuteczną ochronę
wolności religijnej i wolności sumienia".
W przyszłą niedzielę, tj. 21 sierpnia br. po każdej Mszy św. będą zbierane podpisy
wraz z numerami PESEL.
Akcja Katolicka

---------------------------------------------------------------------------------------------------Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Motywujący konflikt
Być może konflikt wcale nie jest takim przekleństwem, jak nam się wydaje. Czasem konflikt,
otwarty konflikt, bywa lepszy niż fałszywy pokój. O ile bowiem fałszywy pokój polega na
omijaniu trudnych tematów, przemilczaniu tego, co ważne, udawaniu, że nic nas nie dzieli, dla
zachowania świętego spokoju, a więc pewnego marazmu, o tyle konflikt może w niektórych
sytuacjach być twórczy. Jeśli kłócimy się z tymi, których kochamy, to dlatego, że są sprawy, na
których bardzo nam zależy, sprawy ważniejsze od świętego spokoju, ważniejsze niż psychiczny
komfort. Konflikt bywa bardzo motywujący, pozwala sprecyzować swoje stanowisko i uniknąć
zamiatania spraw pod dywan. Jeśli więc nawet nastąpi pewnego rodzaju rozłam, to także po to,
by na jaw wyszła prawda o naszych sercach. Dopiero wobec tej prawdy nastąpić może
nawrócenie, dopiero po ujawnieniu się prawdy gotowi będziemy przyjąć pokój, który jest
darem Ducha Świętego.
Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, jak bardzo nie chciałbym poróżnić się z tymi, których kocham.
Zdecydowanie bardziej jednak nie chciałbym rozłamu między Tobą a mną. Tobie powierzam
pokój swojego serca. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIELGRZYMKA
Sierpień to czas pielgrzymek. Ten rok będzie naznaczony tą szczególną... do
Medjugorje.
W ostatni czwartek (11 sierpnia) gościliśmy w Białym Kościele
160-osobową franciszkańską pielgrzymkę osób z całej Polski, zmierzającą na Jasną
Górę.

