
Ojciec Mateusz 
 

    22 maja A.D. 2021 to wielki dzień dla całej naszej parafii, ale przede wszystkim dla Ojca 

Prymicjanta. Śledząc Jego życiorys, aż trudno oprzeć się zdziwieniu, że wszystko układa się  

w tak logiczną całość, a dzisiejsze Msze św. Prymicyjna to po prostu efekt wcześniejszych 

okoliczności. Nb. zgodnie z zasadą i my widzimy drogę do zakrętu, a Bóg – do końca. 

    Mateusz Cyganik urodził się 4 sierpnia 1994r. we Wrocławiu. Wraz z rodzicami śp. Beatą 

(z domu Kowalską) i śp. ojcem Tomaszem mieszkał u dziadków w Gębczycach do 10. roku 

życia. Warto podkreślić, że dziadek Cyganik był bardzo zaangażowany w życie naszego 

kościoła. Rodzice Mateusza systematycznie uczestniczyli – wraz z nim i jego dwiema 

młodszymi siostrami -w niedzielnych mszach św. Nie dziwi więc, że będąc uczniem szkoły 

podstawowej rozpoczął przygodę z ministranturą pod opieką ks. Proboszcza Stanisława 

Włodarskiego, co trwało do końca nauki w szkole średniej.  

    Z Gębczyc rodzina przeprowadziła się do Białego Kościoła. I to tutaj nasz Prymicjant 

uczęszczał do sześcioklasowej Szkoły Podstawowej, a następnie – do Gimnazjum nr 2 im. 

Żołnierza Polskiego w Strzelinie. W Liceum Ogólnokształcącym w Strzelinie ambitnie wybrał 

klasę o profilu matematyczno – fizycznym. 

    Nauczyciele oceniali go jako ucznia zdolnego i pracowitego, zawsze chętnego do 

pomagania innym i powszechnie lubianego. I taki pozostał. Dodajmy jeszcze, że cechują go 

spokój, rozwaga, życiowa dojrzałość. Jest człowiekiem z zasadami i z poczuciem humoru, gdy 

sytuacja temu służy. Gra na gitarze (cenna umiejętność kapłańska w pracy z młodzieżą), lubi 

wyprawy górskie i jazdę na rowerze (też się przyda!). 

    A jak zaczęła się droga klaretyńska? 

Otóż, co się dość często zdarza, od rekolekcji prowadzonych przez oo. klaretynów. Do 

Zgromadzenia Mateusz Cyganik wstąpił w 2013r. Pierwszy rok formacji – postulat – odbył  

w Kudowie Zdroju. Drugi rok – nowicjat – w Paczynie. W 2014 r.  złożył pierwsze śluby 

Zakonne i wówczas przywdział sutannę. Śluby składał i odnawiał we wrześniu każdego roku.  

    W 2015 r. rozpoczął sześcioletnie studia. Pracę magisterkę pisał o… rodzinie. 8 września 

2019 roku złożył Śluby Wieczyste. W maju 2020 roku – święcenia Diakonatu i wreszcie  

22 maja 2021 roku – święcenia Kapłańskie na Mszy św. Prymicyjnej w kościele pw. 

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Białym Kościele (parafia – Nowolesie).  

Sursum corda! 

Akcja Katolicka na podst. relacji rodzinnych. 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ewangelia według Świętego Jana (J 15, 26-27; 16, 12-15) 

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam 

poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie.  

Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam 

do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, 

doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie 

wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy 

chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest 

moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 23.05.2021r. 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła; 

w środę wspomnienie św. Filipa Neri; w czwartek święto Jezusa Chrystus Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana; w sobotę wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej.  

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 
24. 05. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marioli Greguś  

w 2. miesiące po pogrzebie 

 

25. 05. Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O zdrowie duszy i ciała syna Mirosława 

 

26. 05. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Grzegorza w rocznicę 

śmierci oraz w intencji dusz w czyśćcu cierpiących 

 

27. 05. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: W intencji Panu Bogu wiadomej 

 

28. 05. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Joanny Kwarcińskiej – 

intencja od rodziny Rataj i Teneta 

 

29. 05. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Natalii Pacyniak  

w 1 rocznicę śmierci 

 

30. 05. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Karoliny Cygal  

w 7. Rocznicę śmierci; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa i Leokadii Wajdzik oraz 

Grażyny i Tadeusza 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: W intencji Dzieci przystępujących do I Komunii Świętej 

oraz ich Rodziców 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Joanny Kwarcińskiej 

– intencja od rodziny Jarzyńskich; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Kamili Kramarz  

w 2. rocznicę śmierci 

 

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

o godz. 1730, we wtorki po porannej Mszy o godz. 800; w Nowolesiu w środy i soboty  

o godz. 1730, w piątki po porannej Mszy o godz. 800. W niedziele po Mszach świętych. 

 

 

     Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  

 



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

 

Duch Prawdy i Jego dary 

Jezus zapowiedział, że po Jego odejściu przyśle nam Wspomożyciela – Ducha Świętego. 

On nad nami czuwa i do każdego z osobna przemawia, ale żeby Go usłyszeć, musimy na 

chwilę się zatrzymać i spotkać z Nim na modlitwie. On uczy prawdy o naszym życiu. 

Daje nam dobre natchnienia w realizacji naszego powołania. Dzięki Jego darom możemy 

wykonać zadania, które Bóg nam przygotował. Dlatego otwórzmy się na działanie Ducha 

Świętego i każdego dnia prośmy Go o dary: mądrości, rozumu i rady, męstwa, 

umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej… Nie ograniczajmy Ducha Świętego  

w działaniu, a będziemy świadkami zaskakujących cudów! 

 

Duchu Święty, przyjdź! Rozpal moje serce ogniem Twojej miłości. Oświeć swoim 

światłem moje sumienie. 

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

 

Przybądź, Duchu Święty, 

Ześlij z nieba wzięty  

Światła Twego strumień. 

 

Przyjdź, Ojcze ubogich, 

Przyjdź, Dawco łask drogich, 

Przyjdź, Światłości sumień. 

 

O najmilszy z gości, 

Słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie. 

 

W pracy Tyś ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 

 

Światłości najświętsza, 

Serc wierzących wnętrza 

Poddaj Twej potędze. 

 

 

 

Bez Twojego tchnienia, 

Cóż jest wśród stworzenia? 

Tylko cierń i nędze. 

 

Obmyj, co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę. 

 

Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 

 

Daj Twoim wierzącym, 

W Tobie ufającym, 

Siedmiorakie dary. 

 

Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary. 

 

 


