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EWANGELIA (Łk 19, 1-10).................................................................................................. 

 

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu................................................................... 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, 

który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, 

któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc 

naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.  

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź 

prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i 

przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w 

gościnę».  Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję 

ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».  

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest 

synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło». 

 

https://koscielne.pl/pl/p/Flaga-Wszystkich-Swietych-10/54


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

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych; w środę 

wspomnienie Wiernych Zmarłych; w piątek św. Karola Boromeusza. Solenizantom i 

Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.  

3311..1100..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół  -  Msza św. o godz. 18:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

0011..1111..  WWttoorreekk  ––  UUrroocczzyyssttoośśćć  WWsszzyyssttkkiicchh  ŚŚwwiięęttyycchh..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dpa śp. Anny, Piotra, 

Franciszka, zmarłych z rodziny Jaszczyszyn. 

 

Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Bolesława 

Pilichniewicza, Franciszki i Franciszka Cygan oraz wszystkich zmarłych z Rodziny. 

 

Cmentarz w Nowolesiu – Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla zmarłych 

Parafian i spoczywających na Cmentarzu w Nowolesiu. 

0022..1111..  ŚŚrrooddaa  --  wwssppoommnniieenniiee  WWiieerrnnyycchh  ZZmmaarrłłyycchh..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  1166::3300  WWyyppoommiinnkkii;;  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  

zzmmaarrłłyycchh,,  oo  kkttóórryycchh  ppaammiięęttaallii  mmiieesszzkkaańńccyy  BBiiaałłeeggoo  KKoośścciioołłaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla zmarłych, o których 

pamiętali mieszkańcy Nowolesia; po Mszy Wypom 

inki. 

0033..1111..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  1177::3300  WWyyppoommiinnkkii;;  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  O wieczną szczęśliwość dla 

zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy Białego Kościoła, Dębnik i Wąwolnicy. 

0044..1111..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. W Intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

 

Biały Kościół – 17:30 Wypominki; Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla 

zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy Szczodrowic, Gębczyc i kartki bez podania 

miejsca zamieszkania składającego. 

 

0055..1111..  Sobota.  

Nowolesie – 17:30 Wypominki; Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. 



zmarłych, o których pamiętali mieszkańcy Gębic i Kazanowa. 

 

06..  1111..    Niedziela. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimierza Put w 

11.rocznicę śmierci, jego rodziców: Heleny i Józefa Put oraz teściów; Marii i Ignacego 

Ciaskowskich. 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ireny i Edwarda Tkacz 

oraz Józefa Sikory. 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, dar 

zdrowia i opiekę Matki Najświętszej dla Andrzeja Kowalczyka z racji rocznicy urodzin. 

1. Od dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych w czyśćcu 

cierpiących przez nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w intencji 

zmarłych. 

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

w Nowolesiu o godz. 8:00, przed i po Eucharystii możliwość przystąpienia do 

spowiedzi. W Białym Kościele Msza o godz. 18:00, poprzedzona wypominkami  

o godzinie 17:30. Spowiedź od godz. 16:45. 

 

                                                                               Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!     
  

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

                     Komentarz do dzisiejszej Ewangelii. By na zawsze być z Nim....................... 

 

Zacheusz – mały człowiek, który zdecydował się na karierę zdziercy podatkowego,                

z pewnością gardził sobą w skrytości i do niskiego wzrostu dodał niską samoocenę. Jednak 

w dniu, w którym stanął na konarach drzewa, stał się jakoś podobny do Chrystusa. 

Sykomora, na którą się wspiął, była bowiem zapowiedzią tego, czego Jezus dokonał dla 

niego na Golgocie. Z perspektywy drzewa zobaczył, że wywyższenie, patrzenie na czubki 

ludzkich głów, to także doświadczenie głębokiej samotności, która woła o obecność Boga. 

Kiedy więc wzrok Jezusa skrzyżował się z jego wzrokiem, gotów był oddać wszystko, nie 

tylko to, co ukradł, lecz także samego siebie, by już na zawsze być z Nim. 

 

Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś szukać i zbawić to, co zginęło. Oto ja idę za Tobą, byś 

mnie odnalazł i ogarnął swoją miłością. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 
                                          (Rozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022. O. Michał Legan OSPPE. Edycja Świętego Pawła.) 



                           Dzień Wszystkich Świętych – czas refleksji i zadumy. 

"Palą się znicze... przypominają, że ktoś odchodzi, inni zostają. 

Pośród cmentarzy cichych uliczek jak wierna pamięć - palą się znicze... " 

Ryszard Przymus „Znicze” 

 

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i refleksji. 

 I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, 

wspominamy, tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. 

Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać... 

W tych dniach cmentarze będą nas uczyć, że czas na nawrócenie jest ograniczony,  

a każda świeca w końcu zgaśnie. Oby ten święty czas przekonał każdego, że błogosławieni 

to ci z czystym sercem i że warto zrobić wszystko, aby takim sercem modlić się za 

przyczyną Wszystkich Świętych za naszych zmarłych. 

 

Tu jest pamięć i tutaj świeczka. 

Tutaj napis i kwiat pozostanie. 

Ale zmarły gdzie indziej mieszka 

na wieczne odpoczywanie. 

(...) 
 

Smutek to jest mrok po zmarłych tu 

ale dla nich są wysokie jasne światy. 

Zapal świeczkę. 

Westchnij. 

Pacierz zmów. 

Odejdź pełen jasności skrzydlatej. 
                                                                                                  (J. Kulmowa, "W zaduszki") 

 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

                                                                                                           Akcja Katolicka      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Czasopismo do użytku kościoła.                                                            

 


