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                              UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO   

 

 

 

 

 

 

 

EWANGELIA (J 14, 15-16.23b-26)..... 

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

Duch Święty was wszystkiego nauczy.................................................................................. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 

przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. 

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go                      

i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie 

zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, 

Ojca. 

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec 

pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 

powiedziałem”............................................................................... 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://gaudium.pl/pl/p/PLAKAT-00024-ZESLANIE-DUCHA-SWIETEGO-/4348&psig=AOvVaw1oCuuqlm2v2Xu79P7fXuyX&ust=1654403998867000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCLCRh7f9kvgCFQAAAAAdAAAAABBR


...................................                ...IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE      

W tym tygodniu w poniedziałek przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła; w środę wspomnienie św. Jadwigi Królowej; w czwartek święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana; w sobotę wspomnienie św. Barnaby Apostoła. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

0066..0066..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół  -  Msza św. o godz. 18:00.  O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla 

Wojtka Sinduta z racji 4. rocznicy urodzin oraz opiekę Maryi dla jego Rodziców i siostry. 

0077..0066..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o błogosławieństwo Boże i dar 

zdrowia w naszych rodzinach. 

0088..0066..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stefanii i Jana 

wolskich oraz ich zmarłych Rodziców. 

0099..0066..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny 

Tłuszcz. 

1100..0066..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. Dantis – wg intencji Ordynariusza. 

 

1111..0066..  Sobota.  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla nowo 

ochrzczonej Poli Kołodziej oraz opiekę Maryi dla jej Rodziców. 

 

1122..  0066..    Niedziela - Najświętszej Trójcy. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny 

Staszczyszyn: Anny, Mateusza, Jana, Franciszka i Stanisława. 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. Dziękczynna za otrzymane laski z prośbą o dar 

zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Mary dla wnuczek i dzieci. 

 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. W intencji dzieci, które po raz pierwszy przyjmą 

Komunię Świętą oraz ich Rodziców i rodzeństwa. 

 



1. Nabożeństwa czerwcowe są odprawiane 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.  

2. W sobotę, 11 czerwca, do naszego Sanktuarium przybędą pielgrzymi ze Strzelina. 

Msza św. zostanie odprawiona o godzinie 11:00. 

3. Akcja Katolicka zaprasza na pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się  

17 czerwca (piątek). Program wywieszony jest w gablocie przed kościołem. 

4. W Uroczystość Bożego Ciała ołtarze zostaną usytuowane w Nowolesiu: na Placu 

Sanktuarium, przy Remizie OSP, przy krzyżu obok biblioteki oraz kapliczce na końcu 

wioski; w Białym Kościele: przy świetlicy, przy posesji państwa Kuźniaków, państwa 

Bobrów i państwa Pająków. 

                                                                               Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!      
 ....................................................................................................................................... 

                                       

              Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: Miłość Boga zmienia nasze życie.................... 

 

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam rewolucję, jaka dokonuje się w relacji Boga do 

człowieka. Z jednej strony bowiem trudno mówić, że kochamy Boga, gdy nie wypełniamy 

przykazań. Z drugiej jednak – wiemy dobrze, że nie jesteśmy w stanie wypełnić przykazań 

ani żyć w sposób dobry i piękny, jeśli nie poznamy wpierw wielkiej miłości Boga do nas.  

To prawdziwa rewolucja: odkryć, że nie swoim wysiłkiem ani swoją doskonałością 

zdobywamy miłość Boga. Bóg wie, że owa doskonałość jest dla nas niedostępna, że nie 

jesteśmy w stanie żyć tak, by nic nigdy nie można było nam zarzucić. Dlatego jako 

lekarstwo na naszą ludzką biedę proponuje swoją wielką miłość. To ta miłość ma siłę 

zmienić nasze życie. Tylko ta miłość ma moc przemienić nasze serca. Miłość uzdalnia nas 

do czynienia dobra. Nie ma tej mocy strach czy poczucie przyzwoitości, moralności, 

obowiązku. Oto Nowy Testament zapisany literami Ducha Świętego: Kto poznał miłość 

Boga, stał się zdolny do dobrego i pięknego życia. ................................................. 

 

Panie Jezu Chryste, otwieram swoje spragnione serce na dar Twojego Świętego Ducha. 

Wypełniaj mnie, przenikaj, wylewaj na mnie te święte dary, które prowadzą do odkrycia, jak 

bardzo jestem przez Ciebie kochany. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.     


