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 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EWANGELIA (Mk 28,16-20)..........................................................................................  

 

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego................................................................ 

 

          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 podszedł 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». 

 

https://detektywprawdy.pl/2018/01/08/ja-jestem-z-wami-przez-wszystkie-dni-az-do-skonczenia-swiata/
https://detektywprawdy.pl/2018/01/08/ja-jestem-z-wami-przez-wszystkie-dni-az-do-skonczenia-swiata/
http://parafiatanowo.pl/index.php/ewangelia/liturgia/750-ewangelia-na-uroczystosc-najswietszej-trojcy
http://parafiatanowo.pl/index.php/ewangelia/liturgia/750-ewangelia-na-uroczystosc-najswietszej-trojcy
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://detektywprawdy.pl/2018/01/08/ja-jestem-z-wami-przez-wszystkie-dni-az-do-skonczenia-swiata/&psig=AOvVaw0moINZ7F4YJeXL_GDkEAyw&ust=1622233852901000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDqu5ba6vACFQAAAAAdAAAAABAX


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE            

1177..0055..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii 

Zarzeczańskiej w 4 rocznicę ślubu oraz zmarłych z Rodziny. 

1188..0055..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Joanny Kwarcińskiej. 

1199..0055..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla 

Wiesława Kowalczyka z racji rocznicy urodzin oraz Konrada Kowalczyka. 

2200..0055..  CCzzwwaarrtteekk..    

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimierza 

Wojciecha Wójcika. 

2211..0055..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Joanny Kwarcińskiej. 

2222..0055..  SSoobboottaa..    

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Krakało;       

2). O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny Michułków: Władysława, Franciszka, 

Stanisława, Antoniego, Edwarda, Andrzeja, Katarzyny i Wiesławy. 

2233..  0055..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimierza Puta i 

jego zmarłych rodziców: Józefa i Heleny oraz zmarłych teściów: Ignacego i Marii 

Ciaskowskich. 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. ojca Piotra Mikosza. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. Msz Prymicyjna ks. Mateusza Cyganika.  

 

1. Nabożeństwa majowe odprawiane są w Białym Kościele w poniedziałki i czwartki o 

godz. 17:30, we wtorek 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 niedzielę po Mszach świętych.. 

2. W sobotę, 22 maja, nasz parafianin diakon Mateusz Cyganik w Katedrze Wrocławskiej 

przyjmie święcenia kapłańskie. W niedzielę, 23 maja, odprawi swoją pierwsza Mszę 

świętą w Białym Kościele o godz. 12:00. Serdecznie zapraszamy i prosimy o modlitwę 

w intencji prymicjanta. 

                                                                                        Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      
   ..................................................................................................................................          

                                        Przeżyjmy i rozważmy to jeszcze raz... 

 
Dla utrwalenia Mszy św. Prymicyjnej z 23 maja br. przytaczamy fragmenty homilii, 

wygłoszonej przez Ojca Aleksandra Bobera. 

Ojcze Mateuszu; 

To wielka radość i duma dla Ks. Proboszcza Janusza i całej naszej parafii, że po szesnastu 

latach znów możemy uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej przez wczoraj wyświęconego 

kapłana. 

„Powołał mnie Pan już z łona mej matki, 

Od jej wnętrzności wspominał moje imię”. (Iz 49,1) 

[...] Zatem Duch Święty, unosi się na początku stworzenia świata i Ciebie, kiedy Stwórca 

powołuje Cię do istnienia i daje kruchy, cudowny dar powołania. Bo dar powołania, wyprzedza dar 

życia. To On – Bóg najpierw Cię powołał, a potem dopiero stworzył, w cudownym akcie miłości 

Twoich Rodziców. 

Potem Duch Święty, niczym gołębica unos się nad Chrystusem, ochrzczonym przez Jan w 

Jordanie. Święty Duch towarzyszy Ci od początku. Też w momencie twojego chrztu, kiedy Rodzice 

przynoszą Cię do kościoła, by włączyć cię do wspólnoty wierzących. Aż po dzisiejszy dzień, dzień 

Zesłania Ducha na Apostołów w wieczerniku, w tym samym miejscu, gdzie Chrystus odprawił 

pierwszą Eucharystię. W tym samym, gdzie rozpoczęły się prymicje Kościoła. W dzień 

Pięćdziesiątnicy Duch Święty zaingerował bowiem działalność Kościoła. 

[...]Duch Święty jest Duchem posłania. [...] Tak, Chrystus jest posłany przez Ojca w Duchu 

Świętym do zagubionego świata. Do świata, który został wygnany przez dramat grzechu. Do świata, 

który ciągle szuka czegoś, jakiegoś domu, przystani, gdzie mógłby spocząć, znaleźć bliskość, 

spełnienie, spokój i ciszę. Zwłaszcza dzisiaj. Chrystus towarzyszy tułaczom, wygnanym. 

Wygnanym przez smutek, tym, którzy szukają radości. 

Ludziom wygnanym przez chorobę, którzy szukają uzdrowienia. 



Ludziom wygnanym przez brak miłości, którzy szukają bezpieczeństwa. 

Ludziom wygnanym przez grzech, którzy szukają pojednania z sobą, z braćmi, z Bogiem. 

Ludziom wygnanym przez nędzę, którzy szukają chleba. 

Ludziom wygnanym przez   luksus, nadmiar, którzy szukają uspokajającej prostoty, 

uproszczenia życia.  

Chrystus – Eucharystia Ojca, towarzyszy ludziom zagubionym, ludziom szukającym. Do 

takich bowiem będziesz posłany. Ty, który od wczoraj czynisz Eucharystię, który dajesz Chrystusa, 

Chrystusa, który na Twoje słowo konsekracyjnej modlitwy rodzi się na ołtarzu, żywy i prawdziwy. 

Na ten Chleb – komunię czeka wielu spragnionych. Do nich pójdziesz, aby zanieść pokarm życia, 

żeby ich szukać i przyprowadzać do Boga, by ich uleczyć, uzdrowić, obdarzyć Bożym 

miłosierdziem. Wszystko to w mocy Świętego Ducha, w mocy Jego darów. 

 Im zatem jesteś Duchu? Który wszystko ożywiasz i czynisz, skąd przybywasz i dokąd 

zmierzasz? Ty, który jesteś jak delikatny powiew wiatru, łagodny szmer, i ogień gorący. Ty, który 

dajesz się poznać tym, którzy słuchają Twoich rad i natchnień, które nieustannie wzbudzasz w 

naszych sercach (św. A. Merici). Którzy odpowiadają na Twoje tchnienie i otwierają serca na Twoje 

dary. Obdarzaj zatem swoimi darami Ojca Mateusza. 

Darem mądrości – by patrzył na rzeczywistość oczami Boga, by widział wszystko w 

perspektywie wieczności.  

Darem rozumu – by wnikał w tajemnice Boże, by umiał pojąć relację między Krzyżem a 

Świętą Trójcą, między krzyżem ludzkim a miłością Boga. 

Darem rady – który pozwala radować się życiem, jego prostotą, codziennością, choć nie 

zawsze są powody do radości. Który przynosi duchowy pokój,  uzdalnia do działania i niweluje 

niepokój rodzący wątpliwości, z których powodu człowiek odwleka podjęte ważne decyzje. 

Darem męstwa – który uwalnia od lęku przed śmiercią i daje nadzieję. Daje siłę ducha w 

pokonywaniu trudnych doświadczeń, które niesie życie. Pomaga czerpać siłę do życia z samego 

źródła – Boga. 

Darem wiedzy – umiejętności poznawania prawdy o Bogu, by na niej budować wiedzę o 

sobie, innych i o świecie. 

Darem bojaźni pańskiej – który jest miłością do Boga, która jest świadoma własnej 

kruchości. To pragnienie trwania w relacji z Bogiem i poczucie, że Bój jest Tajemnicą. To dar, 

który owocuje odpowiedzialnością za siebie i innych. 

Darem pobożności – który pozwala Boga traktować jak Ojca, na sposób synowskiego 

oddania, z szacunkiem i czcią, wychwalając Go i adorując. Dar pobożności, to również sposób 

odnoszenia się do ludzi – poznać ją po wrażliwości, delikatności, serdeczności i łagodności.  



[...] Kończąc chciałbym pogratulować i podziękować Twoim Rodzicom: Beacie i Tomkowi. 

Za wspaniałego Syna, Brata i kapłana od wczoraj. Za ich wiarę i świadectwo życia, które 

doprowadziło Cię do dzisiejszego dnia. [...] Razem z Tobą tę radość dzisiejszego wielkiego dnia 

dzielą Twoje siostry Justyna i Martyna, Twój szwagier Rafał – to Twoi najbliżsi. 

Osobiście chcę też podziękować Ks. Stanisławowi, proboszczowi seniorowi. To Ojcze pod 

twoim okiem wzrastały nasze zakonne powołania. To twoje autentyczne świadectwo życia 

kapłańskiego, pracy i modlitwy kształtowały nasze umiłowanie Chrystusa. Dzisiaj, przy tej okazji, 

chcemy wspólnie Ci za to podziękować. Za Klaretyńskie powołania. [...] 

                                                                               Leokadia Pawliszak Akcja Katolicka 

                                                                                    

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. ............................................................................ 

 


