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EWANGELIA (J 3,16–18) 

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony. 

Jezus powiedział do Nikodema: 

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po 

to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, 

nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 

Jednorodzonego Syna Bożego”. 

Komentarz do Ewangelii: Dziś świętujemy największą tajemnicę naszej wiary: Bóg jest 

jeden w Trzech Osobach. Bóg tak umiłował świat, że zechciał nam objawić tajemnicę 

swojego wewnętrznego życia. Syn ukazał nam Ojca i razem posyłają do nas Ducha 

Świętego. Niech towarzyszą nam dziś słowa, które usłyszymy w czasie liturgii 

eucharystycznej: „Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty z Jednorodzonym 

Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem”. 

http://www.jp2krzeszowice.pl/vii-niedziela-wielkanocna-wniebowstapienie-panskie-02-06-2019/
http://www.jp2krzeszowice.pl/vii-niedziela-wielkanocna-wniebowstapienie-panskie-02-06-2019/
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://trojcaprzemysl.pl/uroczystosc-trojcy-przenajswietszej-16-czerwca-2019-r/&psig=AOvVaw2tcu9fjY-RnHSbRnorHv7I&ust=1591472512515000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDG8qm36-kCFQAAAAAdAAAAABAO


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE                                                                                                                                                

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Jadwigi, królowej; w 

czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa; w sobotę wspomnienie św. 

Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu 

łask Bożych. 

0088..0066..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..      

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  MMiicchhaałłaa  TTłłuusszzcczzaa  ww  

1100  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii  ii  zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzziinnyy  TTłłuusszzcczz.. 

0099..0066..  WWttoorreekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzziinnyy  

SSttaasszzcczzyysszzyynn::  rrooddzziiccóóww  AAnnnnyy  ii  MMaatteeuusszzaa  oorraazz  bbrraaccii  FFrraanncciisszzkkaa  ii  JJaannaa.. 

  

1100..0066..  ŚŚrrooddaa..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  DDzziięękkcczzyynnnnaa  zzaa  oottrrzzyymmaannee  łłaasskkii  zz  pprroośśbbąą  oo  

bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ii  ddaarr  zzddrroowwiiaa  ddllaa  ppaannii  SSttaanniissłłaawwyy..    

  

1111..0066..  CCzzwwaarrtteekk  ––  BBoożżee  CCiiaałłoo..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  99::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  KKaarroolliinnyy  ii  MMiicchhaałłaa  

MMiicchhuułłkkóóww    ww  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii  ii  iicchh  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  KKaarroolliinnyy  BBiijjaakk  ww  

mmiieessiiąącc  ppoo  ppooggrrzzeebbiiee..    

  

1122..0066..  PPiiąątteekk..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  oojjccaa  AAnnttoonniieeggoo  

MMiicchhuułłkkaa  ii  śśpp..  tteeśścciiaa  AAnnttoonniieeggoo  ŻŻaakkaa..  

  

1133..0066..  SSoobboottaa..                    

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

PPeennkkaallaa..  

  

1144..  0066..    Niedziela.                       

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  ppoottrrzzeebbnnee    łłaasskkii,,  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ii  zzddrroowwiiee  

ddllaa  ppaannii  KKrryyssttyynnaa  NNaaddoollnneejj  ww  8866  rroocczznniiccęę  nnaarrooddzziinn  ––  iinntteennccjjaa  oodd  rrooddzziinnyy..  

 

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  OO  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii,,  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ii  zzddrroowwiiee  

ddllaa  ppaannii  WWaannddyy  zz  rraaccjjii  iimmiieenniinn  oorraazz  zzddrroowwiiee  ddllaa  ddzziieeccii  ii  wwnnuukkóóww..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  MMaarriiaannnnyy  ii  

TTaaddeeuusszzaa  WWnnuucczzeekk..  



1. Nabożeństwa czerwcowe odprawiane są w Białym Kościele w poniedziałki i czwartki  

o godz. 17;30, we wtorki po porannej Mszy o godz. 8:00; w Nowolesiu w środy i soboty  

o godz. 17;30, w piątki po porannej Mszy o godz. 8:00. W niedziele i święta po Mszach. 

2. W tegoroczną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obowiązują  

obostrzenia  związane z zagrożeniem zdrowotnym. Nie będzie tradycyjnej procesji i ołtarzy. 

Nie znaczy to, że Pan Jezus Eucharystyczny nie pobłogosławi naszych domostw i pół. 

Podobnie jak w Wielkim Tygodniu przejadę z Najświętszym Sakramentem przez nasze 

wioski. Dlatego proszę o udekorowanie posesji i domów. Dziewczynki powinny sypać 

kwiatki przed swoimi domami i wzdłuż trasy. Taka forma procesji Bożego Ciała rozpocznie 

się pół godziny po zakończeniu Mszy św., abyśmy mogli dojść do naszych domostw. Godz. 

10:30 – Nowolesie (od kościoła do przejazdu kolejowego), 10:45 – Kazanów (od Majątku), 

11:10 – Gębczyce, 11:30 – Gębice (od strony Białego Kościoła). Po Mszy w Białym 

Kościele: godz. 13:30 od ul. Leśnej poprzez Kamienną do Piastowskiej. Bardzo proszę, aby 

mieszkańcy innych ulic zgromadzili się wzdłuż tej trasy. Następnie Szczodrowice godz. 

14:00 wzdłuż wewnętrznej drogi od strony Białego Kościoła i 14:30 Dębniki od strony 

Strzelina. 

3. W sobotę, 13 czerwca, przybędą do naszego Sanktuarium pielgrzymi ze Strzelina. Od 

godz.  

10:00 do 10:30 przewidziana jest adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź. Od 10:30 

do 11:00 różaniec przy kapliczkach. O godz. 11:00 Eucharystia. 

4. Czerwcowe nabożeństwo fatimskie zostanie połączone z nabożeństwem do 

Najświętszego  

Serca Pana Jezusa i zostanie odprawione w sobotę w Nowolesiu o godz. 17:30.    

 

                                                                                     Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.   

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

                      

                                Odrzucenie Boga we współczesnym świecie. (cz. II prognoza) 

Opcja Benedykta 

Zdaniem Drehera w neopogańskim świecie chrześcijanie powinni tworzyć niewielkie wspólnoty 

oparte na Regule św. Benedykta z Nursji. Na jej podstawie powstawały klasztory, w których 

zachowywana była żywa wiara. Żyjący w nich duchowni ewangelizowali barbarzyńców, uczyli 

modlitwy, ale też rzeczy praktycznych, takich jak nauka czytania czy uprawa roli. Te małe 

wspólnoty uratowały chrześcijaństwo i stworzyły podstawy wielkiej europejskiej cywilizacji. 

Stąd w kolejnych rozdziałach Dreher m.in. wzywa: zmień swój dom w domowy klasztor, nie bój się 

nonkonformizmu, żyj blisko innych członków swojej społeczności, naucz swoje dzieci czytać 

Pismo Święte itd. Mówi o rodzinie jako podstawowej wspólnocie, doborze przyjaciół, którzy 

podzielają naszą wiarę, właściwym środowisku dla dzieci, modlitwie i odniesieniu wszystkich 

aspektów życia do Boga. Nie sposób tu przytoczyć wszystkich szczegółowych wskazań Drehera, 



zacytuję więc fragment, który według mnie oddaje istotę jego sposobu myślenia: „Jeśli dzisiejsze 

Kościoły mają przetrwać nadchodzące Mroczne Czasy, muszą przestać ‘być normalne’.  

Powinniśmy bardziej się zaangażować i żarliwiej praktykować naszą wiarę. Musimy to zrobić w 

sposób, który współczesnym może się wydawać dziwny. Odkryjmy ponownie naszą przeszłość, 

odzyskajmy kult liturgiczny i ascezę, skupmy nasze życie wokół wspólnoty Kościoła, zaostrzmy 

kościelną dyscyplinę, a wtedy znów się staniemy, dzięki Bożej łasce, osobni, czyli tacy, jacy zawsze 

powinniśmy być. Owocami tego skupienia się na formacji chrześcijańskiej będzie nie tylko 

silniejsze chrześcijaństwo, lecz również nowa ewangelizacja, gdyż sól odzyska swój smak” – 

wzywa. 

Parafia arką. 

Dreher aplikuje Opcję Benedykta do rzeczywistości amerykańskiej. W przypadku Polski jako 

oczywista nasuwa się teza, że tą wspólnotą, o której mówi autor, powinna być parafia. Choć w 

zdominowanej przez postmodernistów przestrzeni publicznej jest ostro atakowana, parafia jest 

rzeczywistością, która zawsze, po rodzinie, tworzyła podstawową wspólnotę wiary. Korzystając z 

inspiracji Drehera, warto spojrzeć na zadania, jakie stoją przed parafią, przez pryzmat jego trafnej 

diagnozy neopogańskiej rzeczywistości i Opcji Benedykta jako odpowiedzi na nią. 

Wbrew czarnemu PR-owi libertyńskich środowisk moje doświadczenie życia różnych parafii 

wskazuje, że wiele z nich jest właśnie taką arką. Ich życie wyznacza rytm modlitw, Eucharystii, 

adoracji, nabożeństw i życia sakramentalnego. Są miejscem, gdzie spotykają się ludzie szukający 

Boga, często w różnych wspólnotach. Pełnią też dzieła miłosierdzia, pomagając potrzebującym. W 

niektórych prowadzone są katechezy dla dorosłych, co w kontekście wcześniej cytowanych badań 

ma olbrzymie znaczenie. Przygotowania do sakramentów, szczególnie małżeństwa, stają się okazją 

do pogłębienia życia duchowego. W wielu są gorliwi duchowni, coraz częściej zaangażowani w 

życie parafii są świeccy. 

Oczywiście nie wszędzie tak jest, wiele parafii przeżywa różne problemy, ale najważniejsze, że 

potencjał miejsca żywej wiary ma każda. Warto go wykorzystać dla przetrwania wiary i 

podejmowania dzieła ewangelizacji. 

                                                                               opracowała Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka)                                                       

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.                      


