
chodzący do kościoła, mamy różny stosunek do wiary, religii. Często nurtują nas
wątpliwości. Pewne rzeczy robimy z przyzwyczajenia, nie zawsze z przekonania,
niektórych  nie  rozumiemy.  Czy  więc  warto  "poświęcić"  dziesięć  wtorkowych
wieczorów, aby spróbować znaleźć te najważniejsze odpowiedzi?

Wkrótce na terenie naszej parafii  będzie miało miejsce pewne wydarzenie.
Wydarzenie, w którym do tej pory uczestniczyło kilkadziesiąt milionów ludzi na
całym świecie. Życie wielu z nich uległo przemianie. To wydarzenie, to Kurs Alfa. 

Jest to seria 10-11 cotygodniowych spotkań, w których mogą wziąć udział
wszyscy  chętni.  Co nas  czeka  na  spotkaniu?  Miła  atmosfera,  uśmiech,  kolacja.
Ciekawy wykład i okazja do rozmowy. Szczerość i otwartość. Każdy może zadać
pytanie,  nie  ma  pytań  niedozwolonych.  W trakcie  trwania  kursu,  uczestnicy  są
zaproszeni na weekendowy wyjazd, który odbędzie się  5-6 listopada w Ząbkowich
Śląskich.

. Czy jest w życiu coś więcej?

. Dlaczego Jezus umarł?

. Dlaczego i jak się modlić?

. Kim jest i co czyni Duch Święty?

. W jaki sposób Bóg nas prowadzi?

. Jak przeciwstawiać się złu?

. Czy Bóg dzisiaj uzdrawia i co z Kościołem?

To część pytań, na które spróbujemy poszukać odpowiedzi.
Jestem przekonany, że kurs Alfa będzie ciekawym przeżyciem i przygodą dla

wszystkich- uczestników i organizatorów. Mam nadzieję, że stanie się okazją do
integracji naszej społeczności, do nawiązania nowych znajomości, przyjaźni.

Jak wziąć udział w kursie?
Ze  względów  organizacyjnych  prosimy  o  wcześniejsze  zgłoszenie  chęci
uczestnictwa.  Można  to  uczynić  pod  nr  telefonu:  502  067  116,  mailowo:
alfa-bialykosciol@outlook.pl
facebook: Kurs Alpha-Biały Kościół

Spotkania będą się odbywać w każdy wtorek, począwszy od 4 października, 
w Szkole  Podstawowej  w Białym Kościele,  o  godz.  18.30 (do  ok.21.00).  Cykl
spotkań skończymy przed świętami Bożego Narodzenia.
Organizatorem jest działająca przy naszej parafii wspólnota Biały Kamień,  będąca
filią wspólnoty Lew Judy z Wrocławia.

Do zobaczenia na Alfa!
                                                                                                Adam Tomaszewski

(Wyłącznie do użytku Kościoła) Czasopismo dostępne na stronie: www.bialykosciol.pl 

http://www.bialykosciol.pl/
mailto:alfa-bialykosciol@outlook.pl
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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 16, 19-31)

Przypowieść o Łazarzu i bogaczu

Jezus  powiedział  do  faryzeuszów:  «Żył  pewien  człowiek  bogaty,  który  ubierał  się  
w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak
pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza.
A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na
łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani,
podniósł  oczy,  ujrzał  z  daleka  Abrahama i  Łazarza  na  jego łonie.  I  zawołał:  „Ojcze
Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij  Łazarza,  aby koniec swego palca umoczył  
w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham
odrzekł:  „Wspomnij,  synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra,  a Łazarz w podobny
sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między
nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie
może ani stamtąd nie przedostają się do nas”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze,
poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni
nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków,
niechże  ich  słuchają!”  „Nie,  ojcze  Abrahamie  –  odrzekł  tamten  –  lecz  gdyby  ktoś  
z  umarłych  poszedł  do  nich,  to  się  nawrócą”.  Odpowiedział  mu:  „Jeśli  Mojżesza  
i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25.09.2022r.

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Wincentego a Paulo; w środę św.
Wacława; w czwartek święto Archaniołów Gabriela i Rafała; w piątek wspomnienie św. Hieronima.

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE

26. 09. poniedziałek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Marii,  Dariusza,
Wincentego i Emila
27. 09. wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Edwarda Wachowskiego
– intencja od uczestników pogrzebu
28. 09. środa 
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1800:  Dziękczynna  z  prośbą  o  błogosławieństwo Boże,  dar
zdrowia oraz opiekę Matki Najświętszej dla pani Janiny i wnuczki Izabeli 
29. 09. czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marianny Małolepszej –
intencja od brata Jerzego z Rodziną
30. 09. piątek 
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Franciszki i Bolesława Kuta,
Seweryny  i  Mieczysława  Siwek  ich  dzieci  oraz  Zdzisławy  Kuta,  Marka  Bełej  i  Jana
Kasprzyszaka
01. 09. sobota 
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Edmunda  Kwaśny  
w 8. rocznicę śmierci oraz zmarłych z Rodziny
02. 09. niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz.  800: Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, dar
zdrowia oraz opiekę Matki Najświętszej dla Adama Ćwięcka w rocznicę urodzin.
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1000:  Dziękczynna  z  prośbą  o  błogosławieństwo  Boże,
potrzebne łaski dla państwa Marty i Rafała Broszko w 2. rocznicę ślubu oraz opiekę Matki
Najświętszej dla syna Stanisława
Nowolesie - Msza św. o godz. 1200: 

1) W intencji  Parafian  –  o  błogosławieństwo Boże,  dar  zdrowia  w naszych  rodzinach  
i opiekę Matki Najświętszej

2) Dziękczynna  za  tegoroczne  zbiory  z  prośbą   o  potrzebne  łaski  dla  pracowników
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szczodrowicach

3) O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireneusza Chudy w 2. rocznicę śmierci oraz śp. Alicji,
Wiktora Chudy i ich zmarłych Rodziców

1. Od  soboty  rozpoczynamy  Nabożeństwa  Różańcowe,  które  w  dni  powszednie  będą
odprawiane w poniedziałki, środy, czwartki i soboty o godz. 1730, a we wtorki i piątki po
Mszach o godz. 800. W niedziele różaniec po Mszach świętych.



2. W przyszłą  niedzielę  w  odpust  Matki  Bożej  Różańcowej.  Msze  w  Białym Kościele
zostaną odprawione o godz. 800 i  1000,  a suma odpustowa w Nowolesiu o godz. 1300,
połączona z  dożynkami 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.

3. W imieniu  Parafialnego  Oddziału  Akcji  Katolickiej  zapraszamy w dniu  28  września
(środa)  do  ogólnopolskiej  modlitwy  Koronką  do  Miłosierdzia  Bożego  w  intencji
przestrzegania Prawa Bożego w Polsce i w Europie. Modlitwę rozpoczniemy o godzinie
15.00 przy krzyżu misyjnym w Białym Kościele.

             Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Sąd Boży
Przypowieść  o  Łazarzu,  który  spędził  całe  swoje  życie  w  bramie  domu  bogatego
człowieka,  to  przypowieść  o sądzie  ostatecznym. Dla  ludzi  starożytności  brama była
bowiem zawsze miejscem sądu.  To w niej  –  w miejscu  ocienionym i  publicznym –
dokonywały  się  sądy  miejskie.  Bogacz  nie  wie  nawet,  że  każdego  dnia,  mijając  
w  drzwiach  swojego  domu  żebraka,  stawia  się  na  sąd,  wkłada  w  ręce  oskarżyciela
kolejne dowody przeciwko sobie. I sam na siebie podpisuje wyrok śmierci. Sąd Boga,
sąd ostateczny, opiera się  bowiem na tym, co małe,  codzienne, na rachunku naszych
najmniejszych wyborów, dokonywanych na progu własnego domu. Strzeżmy się ślepoty,
która sprawia,  że nie zauważamy ludzi  nieważnych,  ubogich,  słabych i  chorych.  Kto
obroni nas na sądzie Bożym, jeśli nie oni?

Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, że po ludzku pragnę życia bogaczy, zdaję sobie jednak
sprawę, jak trudno im osiągnąć życie wieczne. Daj mi więc serce żebraka, abym trafił na
wieczność do Twojego domu. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkrywaj życie, wiarę, sens 
- czyli kurs Alfa w Białym Kościele

W swoim życiu spędzamy czas na różnych zajęciach. Praca, obowiązki, sen.
Wiele z tego drogocennego daru marnujemy. Oglądamy telewizję, lub inne media
(przeciętnie kilka godzin dziennie!),  prowadzimy dyskusje o polityce (z których
zazwyczaj  nic  nie  wynika)  i  lata  mijają.  Jak  często  zastanawiamy  się  nad
najważniejszymi  sprawami  w  życiu?  -  Skąd  się  wziąłem?  Po  co  żyję?  Jaki  to
wszystko ma sens? Co będzie po śmierci? A jeśli nawet czasem o tym myślimy, to
bardzo rzadko mamy okazję, czy odwagę, porozmawiać o tym z innymi. Nawet my


	Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!

