Wedle św. Tomasza z Akwinu "aniołowie współdziałają we wszystkim, co dla
nas dobre". "Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by
prowadził go do życia" – naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, cytując św.
Bazylego (KKK 336). - "Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają
rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają
doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały.
Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem
aniołów. Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę –
w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu".
Psalmista pisał, że anioł "zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego
i niesie im ocalenie" (Ps 34,8), a św. Bernard dopowiadał: "Bóg napełnia nasze
dusze pełnią swego światła, nawiedza nas i poucza przez aniołów". To ważne
stwierdzenie. Poucza, wspiera, ale nie podejmuje za nas decyzji!
Błogosławiony Jan Duns Szkot przekonywał, że misją Aniołów Stróżów jest
ochrona ludzi przed atakami złych duchów, a Tomasz z Celano, pierwszy biograf
Świętego Franciszka, pisał o Biedaczynie z Asyżu: "Z największym afektem czcił
aniołów, którzy stoją przy nas w walce i którzy razem z nami przebywają pośród
cienia śmierci. Mawiał, że wszędzie trzeba czcić tak dostojnych towarzyszy
i wzywać ich jako stróżów. Uczył, że nie można obrażać ich oblicza ani
przedsiębrać wobec nich czegoś, co nie uchodziłoby wobec ludzi ".
Jan XXIII, zdradził cenną praktyczną wskazówkę: "Poprośmy naszego Anioła
Stróża o wstawiennictwo u Anioła Stróża osoby, z którą mamy się spotkać, by ją
dobrze usposobił do tej rozmowy". W "Modlitewniku bizantyjskim" znajdziemy
piękne hymny adresowane do naszych opiekunów:
"Święty Aniele, opiekunie mojej niegodnej duszy i mego grzesznego życia, Nie
opuszczaj mnie grzesznego i nie odstępuj ode mnie wskutek mojej nie
wstrzemięźliwości. Nie daj miejsca złemu duchowi, aby przemocą panował nad
moim śmiertelnym ciałem, wzmocni moją biedną i nędzną dłoń i skieruj mnie
na drogę zbawienia. Aniele Chrystusowy, mój święty stróżu, obrońco duszy
i ciała mego, wszystko mi przebacz, czym tylko zgrzeszyłem w dniu
dzisiejszym i wybaw mnie od wszelkiego podstępu wrogiego mi
nieprzyjaciela". A wszyscy odpowiedzieli. .. Amen!
Opracowała Leokadia Pawliszak
na podst. "Z piękna rodem"
Marcina Jakimowicza (GN /2022-39)

(Wyłącznie do użytku Kościoła)
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Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 18, 9-14)
Przypowieść o faryzeuszu i celniku
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi
gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić,
jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże,
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy,
albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze
wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść
ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 23.10.2022r.
W tym tygodniu w piątek obchodzimy wspomnienie święto Świętych Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
24. 10. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii
Tokaruk
25. 10. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. syna
Grzegorza Hałasa oraz Marianny, Stanisława, Rozalii i Józefa Małolepszych
26. 10. środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Pawła
Smolańskiego – intencja od Z.P. „Olimp”
27. 10. czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i opiekę Matki Najświętszej dla Iwony Ćwięcek w dniu rocznicy urodzin
28. 10. piątek
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i opiekę Matki Najświętszej dla należących do Żywego Różańca i ich Rodzin
29. 10. sobota
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Tadeusza
Mikłaszewskiego w 1. rocznicę śmierci oraz zmarłej żony Zofii i syna Henryka
30. 10. niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny
i Andrzeja Saguła oraz Ludwiki i Jana Ciuła
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii
Fabianowskiej w rocznicę śmierci
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Beaty
i Tomasza Cyganik oraz Janiny i Antoniego Cyganik; 2) O wieczną szczęśliwość
dla śp. Stanisława Maziaka i Tadeusza Westwalewicza
1. Nabożeństwa Różańcowe w dni powszednie są odprawiane w poniedziałki,
środy, czwartki i soboty o godz. 17 30, a we wtorki i piątki po Mszach
o godz. 800.
2. W sobotę spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w Białym Kościele
o godz. 1900.

3. W niedzielę, 30 października, spotkanie dla dzieci przygotowujących się do
I Komunii i ich Rodziców po Mszy o godz. 1200 w Białym Kościele.
4. Podczas zbiórki na stypendia dla młodzieży organizowanej przez fundację
Dzieło Nowego Tysiąclecia zebrano kwotę 803 zł i 2 euro.
Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!

---------------------------------------------------------------------------------------------------Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Ekonomia zbawienia
W ekonomii zbawienia panują reguły, których nie wymyśliłby żaden człowiek. Skupienie na
sobie, autotematyczność, egocentryzm – oto głównie przeszkody w naszej relacji z Bogiem,
która wymaga skruszonego serca i pokory. Faryzeusz sprawia wrażenie, jakby miał ducha
dziękczynienia – Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie – w rzeczywistości jednak jest
to zły duch porównywania, który go zwiódł, infekując pychą. Celnik, który pozornie dystansuje
się od Boga – stał z daleka – jest w rzeczywistości w samym Jego Sercu i został
usprawiedliwiony, bo znał całą swoją ludzką biedę i nie próbował jej ukryć czy perfumować.
Ekonomia Boga jest bardzo szczególna. Tu wartość płynie tylko z miłości.
Panie Jezu Chryste, dziś nie śmię nawet oczu podnieść ku niebu, biję się w piersi i wołam: Bądź
miłościwy dla mnie, grzesznego. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

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

"Nie odstępuj ode mnie – święty Aniele"
Na trudny jesienno-wojenny czas pozostał nam wypróbowany oręż –
modlitwa. Modlitwa Różańcowa i modlitwa do Anioła Stróża. Jak potężny to orężpisze Marcin Jakimowicz w Gościu Niedzielnym. Oto fragmenty jego artykułu.
Współczesny świat włożył Aniołów Stróżów między bajki, a przecież to
rzeczywistość, o której mowa jest we wszystkich najważniejszych religiach
monoteistycznych. Słowo "anioł" wywodzi się z greckiego angelos (posłaniec,
emisariusz) i znaczeniowo bliskie jest hebrajskiemu malak, jakim Biblia określa
duchy niebiańskie. Aniołowie z prędkością błyskawicy przekazują słowa Boga
i robią to ze stuprocentową precyzją. Nie zatrzymują nawet promyka Bożego
blasku. Choć są potężni, największą przyjemność sprawia im służenie ludziom.
Występują już na pierwszych stronach Biblii: strzegą raju, chronią Lota, ratują
Hagar i jej dziecko, nawiedzają wątpliwego Abrama, towarzyszą prorokom,
a śpiący Jakub widzi ich wchodzących i schodzących po drabinie łączącej niebo
z ziemią. W Nowym Testamencie zwiastują nowinę o narodzinach Mesjasza,
usługują mu na pustyni, pocieszają pocącego się krwią Jezusa w Ogrójcu
i oznajmiają Jego zmartwychwstanie.

