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EWANGELIA (Mt 28,16–20) 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali 

Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:  

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko,         

co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

Komentarz do Ewangelii: Jezus po czterdziestu dniach od zmartwychwstania wstępuje do nieba, 

powraca do Ojca. Przekazuje dzieło ewangelizacji dwunastu apostołom. Dzieli się z nimi duchową 

władzą. Posyła ich na cały świat. I patrząc na dzieje Kościoła, możemy być zadziwieni, jak bardzo 

się rozprzestrzenia. Dziś chrześcijaństwo jest na całym świecie, a zaczęło się od grupki Dwunastu 

wspieranych mocą Ducha Świętego i obecnością Jezusa. Jezus jest z nami także dziś, jest „przez 

wszystkie dni aż do skończenia świata”, wspiera nasze świadectwo. Zawsze możemy na Niego 

liczyć, bo miłość to obecność, to trwanie blisko. 
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                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE                                                                                                                                              

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy Dzień Matki; w piątek wspomnienie św. Urszuli 

Ledóchowskiej. Naszym Mamom, Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.            

2255..0055..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..    

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  11))..  OO  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ii  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ii  zzddrroowwiiee  

ddllaa  kkss..  SSttaanniissłłaawwaa  zz  rraaccjjii  4466..  rroocczznniiccyy  śśwwiięęcceeńń  kkaappłłaańńsskkiicchh.. 2). W intencji prowadzonych w świecie 

misji katolickich. 

2266..0055..  WWttoorreekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  WW  DDnniiuu  MMaattkkii  zz  ppooddzziięękkoowwaanniieemm  MMaattccee  BBoożżeejj  zzaa  JJeejj  

sszzcczzeeggóóllnnąą  oobbeeccnnoośśćć  ww  żżyycciiuu  RRooddzziinnyy  oorraazz  zz  pprroośśbbąą  oo  zzddrroowwiiee  ii  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ddllaa  mmaammyy  EEmmiilliiii  ii  

mmaammyy  JJaanniinnyy.. 

  

2277..0055..  ŚŚrrooddaa..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  GGrrzzeeggoorrzzaa  ii  dduusszzee  ww  cczzyyśśććccuu  

cciieerrppiiąąccee..  

  

2288..0055..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJuulliiii  MMaalliinnoowwsskkiieejj  ww  1100..  

rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii  ii  śśpp..  JJaannaa  MMaalliinnoowwsskkiieeggoo..  

  

2299..0055..  PPiiąątteekk..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  WW  iinntteennccjjii  pprroowwaaddzzoonnyycchh  ww  śśwwiieecciiee  mmiissjjii  kkaattoolliicckkiicchh..  

  

3300..0055..  SSoobboottaa..                    

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  WWłłaaddyyssłłaawwyy  ii  ZZbbiiggnniieewwaa  

ŁŁoozzóóww  oorraazz  EEmmiilliiii  ii  MMaacciieejjaa  CCzzaajjkkaa..  

  

3311..  0055..    Zesłanie Ducha Świętego.                       

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  KKaattaarrzzyynnyy  ii  WWłłaaddyyssłłaawwaa  

TTaarraappaattaa  oorraazz  SSttaanniissłłaawwyy  BBuurrttaann..  

 

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  11))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  LLuuccyynnyy  ii  JJaannaa  

BBuuddaarrkkiieewwiicczz..  22))..  WW  iinntteennccjjii  oossóóbb,,  kkttóórree  pprrzzyycczzyynniiłłyy  ssiięę  ddoo  ooddnnoowwiieenniiaa  lleeśśnneejj  kkaapplliicczzkkii  pp..ww..  

NNaajjśśwwiięęttsszzeejj  MMaarryyii  PPaannnnyy  NNiieeuussttaajjąącceejj  PPoommooccyy  ww  NNoowwoolleessiiuu..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  WW  iinntteennccjjii  PPaarraaffiiaann..  

1. W sobotę nabożeństwo majowe zostanie odprawione przy wyremontowanej kapliczce 
leśnej p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, która znajduje się przy drodze z 
Nowolesia do Witostowic (niebieski szlak turystyczny) o godzinie 17:00.  

2. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przypada święto patronalne świątyni w Białym  
Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Msza odpustowa zostanie odprawiona o 
godzinie 12:00. W tym dniu kazania wygłosi ks. dr Bartosz Mitecki – pracownik naukowy 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 

 

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.                     Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.                                                                     


