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Ewangelia według Świętego Jana (J 14,15–21) 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił 

Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, 

którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 

ponieważ u was przebywa i w was będzie.  

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już 

Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym 

dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.  

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 

będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 

siebie”.  

 



NIEDZIELNY KURIER   
TYGODNIK PARAFIALNY 

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biały Kościół – Nowolesie                                  17 V 2020 r.  NR 19 (161) 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

 

 

Ewangelia według Świętego Jana (J 14,15–21) 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił 

Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, 

którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 

ponieważ u was przebywa i w was będzie.  

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już 

Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym 

dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.  

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 

będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 

siebie”.  

 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 17.05.2020r. 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy 100. rocznicę narodzin św. Jana Pawła II;  

w czwartek wspomnienie św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika.  

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 
18. 05. Poniedziałek 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: 1) O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże i zdrowie 

dla ks. Stanisława w Dniu Imienin – intencja od Róż Różańcowych. 2) O potrzebne łaski  

i błogosławieństwo Boże dla nowo wyświęconego ks. diakona Mateusza Cyganika  

 

19. 05. wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji prowadzonych w świecie misji katolickich 
 

20. 05. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz 

dar wiary dla wątpiących i zagubionych, miłość i zgodę w rodzinie państwa Dobrowolskich  
 

21. 05. Czwartek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: W intencji prowadzonych w świecie misji katolickich 
 

22. 05. Piątek 

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych: Kazimierza,  

Tekli, Władysława i ich Rodziców oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

 

23. 05. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800 : W intencji prowadzonych w świecie misji katolickich 
 

24. 05. Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisławy i Mieczysława 

Tenetów i ich zmarłych Rodziców 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla 

Eweliny, Jakuba, Pauliny, Katarzyny, Marii, Zofii i ich Rodziców 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: W intencji prowadzonych w świecie misji katolickich 

1. Nasz parafianin Mateusz Cyganik w ubiegłą niedzielę przyjął kapłańskie święcenia dia-

konatu. Gratulując oddania życia w posłudze w kościele Chrystusowym polecamy Księ-

dza Diakona modlitwom Parafian. 

2. W ty tygodniu przypadają dni modlitw o urodzaje. Od piątku rozpoczniemy nowennę 

przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 

3. Troskę o nasze zdrowie powierzać będziemy Maryi podczas nabożeństw majowych od-

prawianych w poniedziałki, środy, czwartki i soboty o godz. 1730 a we wtorki i piątki po 

Mszy o godz. 800. W niedziele po Mszach. 

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże  

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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