
 

          NIEDZIELNY KURIER    

                                                      TYGODNIK PARAFIALNY  

–----------------------------------------------------------------------------------------- 

Biały Kościół – Nowolesie                                        05 .01. 2020 r. Nr 52 (143)  

                                            II Niedziela  po Narodzeniu  Pańskim. 

 
   

 

 

              
 

 

     

 

 

                                             Ewangelia według świętego Jana. 

 

          Na początku było Słowo,  a Słowo było u Boga,  i Bogiem było Słowo.  Ono było na 

początku u Boga.  Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.  

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność 

jej nie ogarnęła. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi.  

          Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.  

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.  Wszystkim tym jednak, którzy Je 

przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego,  

którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.  

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.  

          I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski 

i prawdy. (J 1,1-5.9-14) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0kMHGSx0Fs4&psig=AOvVaw01Hgv8LRpErbDPh_v8cJjO&ust=1578072679725000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCOCVjIi55eYCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0kMHGSx0Fs4&psig=AOvVaw01Hgv8LRpErbDPh_v8cJjO&ust=1578072679725000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCOCVjIi55eYCFQAAAAAdAAAAABAY
http://parafiaczerwiensk.pl/juz-ida/
http://parafiaczerwiensk.pl/juz-ida/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v=0kMHGSx0Fs4&psig=AOvVaw01Hgv8LRpErbDPh_v8cJjO&ust=1578072679725000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCVjIi55eYCFQAAAAAdAAAAABAY


                          OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA    DDUUSSZZPPAASSTTEERRSSKKIIEE    --    0055..0011..22002200rr..  

0066..0011..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  OObbjjaawwiieenniiee  PPaańńsskkiiee..  

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

                                        NNooggaajjaa  ww  33  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii..  

        NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzziinniiee  1100::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwyy  

                                        ii  MMiieecczzyyssłłaawwaa  TTeenneettóóww  ––  ggrreeggoorriiaannkkaa..  

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

                                        zz  rrooddzziinnyy  MMaaśśllaannkkóóww::  AAggnniieesszzkkii,,  WWoojjcciieecchhaa,,  IIggnnaacceeggoo,,  TTeerreessyy,,  JJaannaa,,  JJóózzeeffyy,,                                

                                        MMiicchhaałłaa,,  LLeeookkaaddiiii,,  KKaazziimmiieerrzzaa  ii  SSttaanniissłłaawwyy..  

0077..0011..  WWttoorreekk..  

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

                                          ii  MMiieecczzyyssłłaawwaa  TTeenneettóóww  ––  ggrreeggoorriiaannkkaa..  

  

0088..0011..  ŚŚrrooddaa..  

            NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwyy  

                                          ii  MMiieecczzyyssłłaawwaa  TTeenneettóóww  ––  ggrreeggoorriiaannkkaa..  

                                                                                                                        

0099..0011..  CCzzwwaarrtteekk..  

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

                                                ii  MMiieecczzyyssłłaawwaa  TTeenneettóóww  ––  ggrreeggoorriiaannkkaa..  

  

1100..0011..    PPiiąątteekk..  

                  NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwyy  

                                              ii  MMiieecczzyyssłłaawwaa  TTeenneettóóww  ––  ggrreeggoorriiaannkkaa..                    

1111..0011..  SSoobboottaa..                    

            NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwyy    

                                        ii  MMiieecczzyyssłłaawwaa  TTeenneettóóww  ––  ggrreeggoorriiaannkkaa..        

                

1122..  0011..    Niedziela.                        

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

                                        ii  MMiieecczzyyssłłaawwaa  TTeenneettóóww  ––  ggrreeggoorriiaannkkaa..  



      NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..    OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  KKaarroollaa  KKmmiicciieewwiicczzaa  

                                  oorraazz  AAnnttoonniieeggoo  ii  JJóózzeeffyy  CCzzaajjkkoowwsskkiicchh..  

      BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..    

                                      11))..  DDzziięękkcczzyynnnnaa  ww  iinntteennccjjii  ppaannii  KKaarroolliinnyy  TToommaasszzeewwsskkiieejj  zz  rraaccjjii  4400  rroocczznniiccyy  

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

                                        22))..  DDzziięękkcczzyynnnnaa  ww  iinntteennccjjii  ppaannii  KKrryyssttyynnyy  MMiicchhaallsskkiieejj  zz  rraaccjjii  8855  rroocczznniiccyy  

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

1. W poniedziałek, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego Msze św. 

odprawione będą wg porządku niedzielnego.  

1. Kolędę - modlitewną wizytę duszpasterską – rozpoczynać będziemy o godz. 15
00

. 

Koniec przewidujemy ok. godz. 20
00

. W soboty początek o godziny 10
00

. W tym 

tygodniu odwiedzimy naszych Drogich Parafian w Białym Kościele: we wtorek (7 I) 

zamieszkałych przy ulicach: Cedrowej, Harcerskiej, Irysowej, Jaśminowej, 

Spacerowej i Tymiankowej; w środę (8 I) ulice: Akacjowa, Nad Stawami, Okrężna, 

Tulipanowa, Widokowa, Stacyjna; w czwartek (9 I): ul. Leśna, Jodłowa, Sosnowa, 

Brzozowa, Szafirowa, Sportowa, Słoneczna, Stokrotkowa, Dębowa, Różana; w piątek 

(10 I): ul. Kamienna; w sobotę (11 I): ul. Piastowska;  

 

W następnych tygodniach: poniedziałek i wtorek (13 i 14 I) – Nowolesie; środa i 

czwartek (15 i 16 I) – Kazanów; piątek i sobota (17 i 18 I) – Gębice; poniedziałek i 

wtorek (20 i 21 I) – Gębczyce; środa i czwartek (22 i 23 I) – Dębniki; piątek i sobotę 

(24 i 25 I) Szczodrowice. 

  

Dziękujemy wszystkim Drogim Parafianom, za okazane w okresie Świąt 

Bożego Narodzenia zaangażowanie i pomoc, szczególnie za przygotowanie 

kościołów na Świąteczne Eucharystie. Dziękuję księdzu Stanisławowi, Służbie 

Liturgicznej Ołtarza, pani Organistce. Wszystkim dziękujemy za liczny i pobożny 

udział w Uroczystościach. Niech Boża Dziecina wynagrodzi Wam wszelkie dobro 

uczynione dla naszej Parafii i niech błogosławi w Nowym 2020 Roku! 

 

                                                        Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!        



  

                 EUROPEJSKIE  SPOTKANIE  MŁODYCH  TAIZE – WROCŁAW    

                           

W sobotę, 28 

grudnia, we Wrocławiu 

odbyło się 42. 

Europejskie Spotkanie  

Młodych organizowane 

przez Wspólnotę z 

Taizé, które trwało do  

1 stycznia  2020 roku.        

Do Wrocławia 

przyjechało ponad 20 tysięcy młodych ludzi z prawie  70 krajów. Około 120 młodych 

pielgrzymów przyjechało do Strzelina i przez te kilka dni zamieszkali w naszym mieście.   

Wspólnota z Taizé powstała w 1940 r. z inicjatywy szwajcarskiego ewangelika  

reformowanego Rogera Schutza. Założył on klasztor, chcąc w ten sposób zgromadzić 

podobnie jak on myślących protestantów różnych wyznań, którzy działaliby na rzecz 

jedności Kościoła. Z czasem do Taizé zaczęli przybywać również katolicy, a także 

prawosławni. Dzisiaj wspólnota  ma charakter prawdziwie ekumeniczny.  

Na jej czele stoi od sierpnia 2005,brat Alois. 

Od 1978 bracia z Taizé organizują co roku na przełomie mijającego i nadchodzącego 

roku w różnych miastach Europy spotkania młodych ludzi z całego kontynentu w ramach 

tzw. Pielgrzymki Nadziei przez Ziemię.  

Czterokrotnie Europejskie Spotkania Młodych odbywały się w Polsce: dwa razy we 

Wrocławiu (1989/90 i 1995/96, raz w Warszawie (1999/2000) i raz w Poznaniu (2009). 

Celem tych spotkań jest wspólna modlitwa oraz wymiana doświadczeń na temat 

wiary, zaufania i dialogu różnych kultur.  

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było - „Zawsze w drodze, nigdy nie 

wykorzenieni”. 

                                                                                                                   Beata Put (Akcja Katolicka)             

                                                                                        (Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkronika24.pl%2Feuropejskie-spotkanie-mlodych-taize-we-wroclawiu-harmonogram%2F&psig=AOvVaw3GsJGf_iUQUDIagFN-NEBe&ust=1578169262537000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCKiE6-ug6OYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkronika24.pl%2Feuropejskie-spotkanie-mlodych-taize-we-wroclawiu-harmonogram%2F&psig=AOvVaw3GsJGf_iUQUDIagFN-NEBe&ust=1578169262537000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCKiE6-ug6OYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://kronika24.pl/europejskie-spotkanie-mlodych-taize-we-wroclawiu-harmonogram/&psig=AOvVaw3GsJGf_iUQUDIagFN-NEBe&ust=1578169262537000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiE6-ug6OYCFQAAAAAdAAAAABAD

