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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 15, 1-10)
Radość z nawrócenia grzesznika
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje
grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?
A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół
i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika,
który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie
potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi
jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż
ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze
mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość
nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 11.09.2022r.
W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Jana Chryzostoma;
w środę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego; w czwartek wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej; w piątek świętych męczenników Korneliusza
i Cypriana. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
INTENCJE MSZALNE
12. 09. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Grzegorza
Hałasa – intencja od Julii Diduch z rodziną i Haliny Hałas z rodziną
13. 09. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marianny
Małolepszej – intencja od Ireny Gloc z rodziną
14. 09. środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimiery
Pater – intencja od znajomych z Międzylesia
15. 09. czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marianny
Małolepszej – intencja od rodzin: Małolepszych, Radziszewskich i Pomorskich
16. 09. piątek
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże
oraz opiekę Matki Najświętszej dla Aleksandra w rocznicę urodzin
17. 09. sobota
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Weroniki
i Mariana Figarskich oraz Janiny Łapot
18. 09. niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Tekli
Świderskiej z racji przypadających imienin – intencja od Jolanty Delekty
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana
Michalskiego w 24. rocznicę śmierci
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. męża
Janusza Bąkowskiego w 6. rocznicę śmierci oraz śp. córki Kamili Kramarz z racji
przypadających imienin

1. Tegoroczne dożynki zostaną odprawione dla całej naszej Parafii w dniu odpustu
NMP Różańcowej, tj. 2 października o godz. 1300 w Nowoleskim Sanktuarium pod
przewodnictwem J.E. ks. biskupa Jacka Kicińskiego. Po Mszy odbędzie się festyn
organizowany przez sołectwa naszych wsi, pod patronatem Urzędu Gminy
i współudziale Strzelińskiego Domu Kultury.
2. Nabożeństwo Fatimskie zostanie odprawione w poniedziałek po Mszy
w Białym Kościele.
3. 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
Poszukiwanie człowieka
Piętnasty rozdział Ewangelii według św. Łukasza to naprawdę epicentrum nauczania
Jezusa Chrystusa. Przypowieść o miłosiernym Bogu i dwóch marnotrawnych synach
poprzedzona została dwoma opowieściami. W pierwszej zagubiona owca ucieka daleko
od domu i trzeba jej tam szukać. W drugiej zagubiona drachma zgubiła się w środku, nie
ma sensu wychodzić na zewnątrz, by jej szukać. Młodszy syn ucieka w dalekie krainy,
starszy pozostaje w domu, lecz jest tak samo zgubiony. Młodszy to owca, starszy to
drachma. Wszystkie trzy przypowieści kończą się ucztą. Odnalezienie samego siebie
w tym potrójnym tekście nie stanowi żadnego problemu.
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś poszukiwaczem człowieka i zdecydowałeś się odnaleźć
mnie, niezależnie od tego, czy zgubiłem się w dalekich krainach, czy wewnątrz Kościoła.
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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