
miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła
tyle wspaniałych owoców, trzeba więc, aby na nowo odżyła." 

Dodajmy,  że  Akcję  Katolicką  w  Diecezji  Wrocławskiej  erygowano  
26 listopada 1995 roku. Stało się to ze sprawą kardynała Henryka Gulbinowicza.
Nb.  członkostwo  w  Akcji  Katolickiej  jest  swego  rodzaju  urzędem,  na  którym
mocuje nas dekret  biskupi.  Stąd nasze akcje  w obronie  kościoła  i  wiary.  Akcja
Katolicka  pierwsza  ruszyła  w  obronie  księdza  biskupa  Marka  Mendyka,  kiedy
wiadome Media zaczęły atak przeciw niemu już wiadomo, że bezpodstawny. Stało
się to zaraz po tym, jak obrano go krajowym asystentem Akcji Katolickiej. (Aż tak
się nas boją?) Protestowaliśmy przeciw różnym rażącym społecznym uchybieniom,
na przykład. Przeciw "Klątwie" Wyspiańskiego. W inscenizacji haniebnie obrażano
Świętego Jana Pawła II i ... Wyspiańskiego, wypaczając jego dramat. 

Włączamy  się  w  ogólnopolskie  akcje,  zbierając  podpisy,  jak  na  przykład
ostatnio  w  naszej  parafii.  Prowadzimy  skromne,  własne,  up.  6  rok  wydając
tygodnik  parafialny,  zachęcając  do  modlitwy wstawienniczej:  "SMS do  Nieba",
zapraszając  na  pielgrzymki.  Zorganizowaliśmy  dzień  skupienia  dla  całej
Archidiecezji, a wiosną planujemy – w Nowolesiu – następny. Wspieramy parafię
w każdym wydarzeniu liturgicznym i społecznym. Nasz oddział liczy zaledwie  
7  osób,  budujące  jest  to,  że  ci,  którzy  przychodzą  zostają.  Nasza  prezes  jest
wiceprezesem  i  sekretarzem  zarządu  Archidiecezji  Wrocławskiej.  To  pomaga  
w bieżącej aktywnej pracy. 

Powstanie Parafialnego Oddziału zawdzięczamy poprzedniemu proboszczowi
– księdzu Stanisławowi Włodarskiemu, który przez 5 lat  pełnił  funkcję naszego
Asystenta. Obecnie jest nim Ksiądz Proboszcz Janusz Prejzner. Obywaj duchowni
okazują nam ogromne wsparcie w każdym wymiarze. Serdeczne "Bóg zapłać".  

Państwo również nas wspierają, włączając się we wspólne przedsięwzięcia,
życzliwym słowem i po prostu... swoją obecnością. 

Najserdeczniej dziękujemy. 
Króluj nam Chryste! 

Leokadia Pawliszak 
Akcja Katolicka

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

http://www.bialykosciol.pl/
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XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 23, 35-43)

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i  patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili:
«Innych  wybawiał,  niechże  teraz  siebie  wybawi,  jeśli  jest  Mesjaszem,  Bożym
Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu
ocet,  mówiąc:  «Jeśli  Ty  jesteś  Królem  żydowskim,  wybaw  sam  siebie».
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król
żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty
nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty
nawet  Boga  się  nie  boisz,  chociaż  tę  samą  karę  ponosisz?  My  przecież  –
sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego
nie  uczynił».  I  dodał:  «Jezu,  wspomnij  na  mnie,  gdy  przyjdziesz  do  swego
królestwa». Jezus mu odpowiedział:  «Zaprawdę, powiadam ci:  Dziś będziesz ze
Mną w raju». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 20.11.2022r.

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie Ofiarowania NMP; 
we wtorek św. Cecylii; w czwartek św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE:
21. 11. Poniedziałek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O bł. Boże w posłudze kapłańskiej, dar zdrowia i opiekę
Matki Najświętszej

22. 11. Wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Eugeniusza Lichwy

23. 11. Środa 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: Dziękczynna za tegoroczne dożynki z prośbą o potrzebne
łaski i błogosławieństwo Boże dla pełniących posługę Sołtysów w naszej Parafii

24. 11. Czwartek 
Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Stanisławy 
i Kazimierza Budnych, zmarłego męża Ryszarda i teścia Jana Dominików

25. 11. Piątek 
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo
Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi

26. 11. Sobota 
Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Janiny i Władysława i ich
zmarłych Rodziców; śp. Józefa i  wszystkich zmarłych z rodziny Kasprzyszak oraz śp. Jana
Kasprzyszaka

27. 11. Niedziela 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  męża  Stanisława
Staszczyszyna

Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1000:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  męża  Romana
Szajnowskiego i jego zmarłych Rodziców

Biały Kościół - Msza św. o godz.  1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimierza Walasek 
i Jadwigi Walasek

1. W ubiegłą  niedzielę  w  zbiórce  do  puszek  na  potrzeby  Stowarzyszenia  Pomoc
Kościołowi  w  Potrzebie  z  przeznaczeniem na  Ukrainę  zebraliśmy  kwotę  tysiąc
sześćset złotych. Serdeczne Bóg zapłać!



2. Zapraszamy do modlitwy różańcowej o pokój w Europie w każdą sobotę o godz.
17.30 w Sanktuarium w Nowolesiu.

3. W sobotę spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w Białym Kościele o godz.
19.00.

4. Działająca przy naszej parafii charyzmatyczna wspólnota Biały Kamień zaprasza
wszystkich na Mszę św. 23 listopada o godz. 19.00 do Białego Kościoła. 

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

Krzyk miłości

Bardzo często ci, którzy naprawdę głęboko cierpią; ci, którzy przeżywają najstraszniejsze
chwile  swojego  życia,  w  rozpaczy  i  w  lęku,  gotowi  są  wobec  Boga  wykrzyczeć
największe przekleństwa i nawet Mu urągać. I można być pewnym, że Bóg – widząc ten
ból,  widząc  gorycz  człowieka  cierpiącego  –  rozumie,  że  w  jego  wnętrzu,  pod  jego
powierzchnią kryje się prawdziwa rozpacz i szalona potrzeba, by się objawił i uratował.
Jeśli komukolwiek z nas zdarzyło się tak krzyczeć do Boga, czy w rozpaczy nawet Mu
urągać,  wygrażać  Mu pięścią,  powinien  powiedzieć  Mu teraz,  że  –  tak  naprawdę  –
szalenie pragnął, by On przyszedł. I uratował z tego krzyża, który okazał się być ponad
siły.

Panie Jezu Chryste, Ty znasz krzyk ludzkiej rozpaczy. Pozwól mi usłyszeć krzyk Twojej
miłości. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

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

Jesteśmy potrzebni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie

Byli  pierwsi  na  listach  do  rozstrzeliwań  i  więzień  sporządzanych  przez
okupantów niemieckich i sowieckich. Ich działalność patriotyczna w odradzającym
się  w  Państwie  Polskim  była  nie  do  wybaczenia.  Agresorzy  bali  się  ich
potencjalnego  udziału  w  ruchu  oporu.  I  słusznie!  Mowa  o  członkach  Akcji
Katolickiej,  która  tak  aktywnie  wspierała  odbudowę  ojczyzny  po  1918  roku.  
A sama była mocno wspierana przez kardynała A. Hlonda. 

Komunizm  na  długo  rzucił  cień  na  działalność  stowarzyszeń  i  fundacji.  
O Akcję Katolicką upomniał się święty Jan Paweł II, kiedy do biskupów polskich
12  stycznia  1993  roku  mówił:  "Niezastąpionym środkiem formacji  apostolskiej
świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne
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