
 

                                                                                  „ A Słowo stało się Ciałem,  

                                                                                       i zamieszkało wśród nas” (J1,14) 

 

Betlejemska noc, która była świadkiem spotkania nieba z ziemią, 

niech zespala nasze serca, napełnia je nadzieją i obdarza pokojem. 

Dzieląc się wiarą i radością z Tajemnicy Bożego Narodzenia, 

Życzymy pięknego i radosnego spotkania z narodzonym w Betlejem Chrystusem, 

a zrodzona w noc Narodzenia Pańskiego nadzieja niechaj czyni dobrym i pomyślnym 

nadchodzący Nowy Rok 2020 

 

                                                                                     Życzą członkowie Akcji Katolickiej.  

 

 

 

 
 

                                                                            

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                        (Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://swjozef.stargard.pl/zapowiedz/Ogloszenia-Duszpasterskie-na-Narodzenie-Panskie--24122017-r-_1750?panel=1&psig=AOvVaw2T4bDcVBeI3ovRQRDodN-M&ust=1577000602506000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCB1KSfxuYCFQAAAAAdAAAAABAr
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Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 

          Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, 

znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem 

sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, 

nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się 

w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od 

jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 

proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy 

„Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął 

swoją Małżonkę do siebie. (Mt 1, 18-24) 

 

Duchu Święty, podtrzymuj we mnie stały dialog z Bogiem, abym potrafił w ciszy serca 

usłyszeć Słowo, zaufać Mu i mężnie iść drogą zamiarów, jakie dobry Ojciec ma wobec mnie. 

 

http://parafiaczerwiensk.pl/juz-ida/
http://parafiaczerwiensk.pl/juz-ida/


                          OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA    DDUUSSZZPPAASSTTEERRSSKKIIEE    --    2222..1122..22001199rr..  

2233..1122..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

                BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwaa  

                                                                    LLiicchhwwyy  ww  33  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii..    

2244..1122..  WWttoorreekk..  

            BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  PPaasstteerrkkaa  oo  ggooddzz..  2222::0000..  ZZaa  PPaarraaffiiaann..  

              NNoowwoolleessiiee  ––  PPaasstteerrkkaa  oo  ggooddzz..  2244::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwaa  DDrroozzddaa..  

  

2255..1122..  BBoożżee    NNaarrooddzzeenniiee                      

            BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwaa,,  JJaannaa  

                                                                ii  MMaarriiaannnnyy..    

            NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000  

                        11))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  ZZooffiiii  ii  JJaannaa  SSzzcczzoottkkaa..  

                        22))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  RRyysszzaarrddaa  KKaarrgguullaa  ii  jjeeggoo  rrooddzziiccóóww  MMaarriiii    

                                  ii  SSttaanniissłłaawwaa  oorraazz  HHeelleennyy  ii  WWłłaaddyyssłłaawwaa  KKoozziioołł..    

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

                                                  BBeerreeżżaańńsskkiieeggoo..  

                                                                                                                        

2266..1122..  CCzzwwaarrtteekk  śśww..  SSzzcczzeeppaannaa..                                                              

            BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  ZZaa  PPaarraaffiiaann..  

            NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzziinn  

                                                          AAnnttoonniiaakk  ii  MMaalliinnoowwsskkiicchh..  

              BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzziinn  

                                                              HHuullkkaa  ii  MMiicchhaallsskkiicchh..  

  

2277..1122..    PPiiąątteekk,,  śśww..  JJaannaa  AAppoossttoołłaa  ii  EEwwaannggeelliissttyy..  

                  NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  ZZaa  PPaarraaffiiaann..      

                

2288..1122..  SSoobboottaa,,  ŚŚwwiięęttyycchh  MMłłooddzziiaannkkóóww..                      

            NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  DDzziięękkcczzyynnnnaa  ww  iinntteennccjjii  ppaannii  MMaarriiii  TToommaasszzeewwsskkiieejj      

zz  rraaccjjii  7700  rroocczznniiccyy  uurrooddzziinn  zz  pprroośśbbąą  oo  ddaallsszzee  BBoożżee    bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  ii  ooppiieekkęę  MMaattkkii  BBoożżeejj..                        



2299..  1122..    Niedziela  Świętej Rodziny z Nazaretu.                        

        BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  EEddwwaarrddaa    

                                                                          MMaałłoolleeppsszzeeggoo..  

      NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..    ZZaa  PPaarraaffiiaann,,  kkttóórrzzyy  oobbcchhooddzząą  jjuubbiilleeuusszzee  mmaałłżżeeńńsskkiiee..  

      BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  DDzziięękkcczzyynnnnaa    iinntteennccjjii  HHuubbeerrttaa    ww  22  rr..  rroocczznniiccęę  

                                                uurrooddzziinn  oorraazz  MMaaii  ww  1122..  rroocczznniiccęę  uurrooddzziinn  zz  pprroośśbbąą  oo  BBoożżee  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  

                                              ii  ooppiieekkęę  MMaattkkii  BBoożżeejj..  OO  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ddllaa  iicchh  rrooddzziiccóóww::  BBoożżeennyy  ii  MMiirroossłłaawwaa  

                                          oorraazz  JJooaannnnyy  ii  PPiioottrraa..  

1. W dzisiejszą niedzielę odbywa się zbiórka zorganizowana przez nasz Parafialny Zespół 

Caritas. Można podzielić się produktami żywnościowymi. Kosz wyłożony jest w 

przedsionku kościoła. Można również wesprzeć rodzinę z Dębnik, która w wyniku 

pożaru straciła dom. Ofiary zbierane są po Mszach do puszki. 

2. Ostatnia tegoroczna Msza św. Roratna zostanie odprawiona w poniedziałek                 

o godz. 17:00
 
w Białym Kościele. 

3. W Noc Narodzenia Pańskiego zostaną odprawione dwie Pasterki: o godz. 22:00 w 

Białym Kościele oraz o 24:00 w Nowolesiu.  

4. W pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Msze św. odprawione będą wg 

porządku niedzielnego. 

5. W niedzielę Świętej Rodziny, która przypada 29 grudnia, podczas Mszy o godz. 10:00 

w Nowolesiu polecać będziemy małżeństwa, które obchodzą swoje jubileusze. 

Prosimy o zgłaszanie Jubilatów po Mszach w zakrystii. Jubilaci otrzymają pisemne 

błogosławieństwa. 

6. Dziękuję 18 Drużynie Harcerskiej Ogniki oraz Drużynie Starszo-harcerskiej Feniks za 

przekazanie w Parafii Betlejemskiego Światła Pokoju. Tegorocznym hasłem BŚP jest 

„Światło, które daje moc”. 

 

W minionym tygodniu z naszej społeczności odszedł świętej pamięci Tomasz Blaut. 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie… 

                                                                                   Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!           

  


