
        Uczestnicy obu edycji kursu będą mieli możliwość kontynuowania swojej 
formacji chrześcijańskiej. Nazwaliśmy to roboczo "kursem Beta". Co miesiąc 
będziemy spotykać się      w salce parafialnej na wspólnym uwielbieniu Pana i 
wysłuchamy nauczania. Od roku trwają też  spotkania grupy modlitewnej, na 
których wspólnie się modlimy i dzielimy słowami Pisma Świętego. Kolejnym, 
ważnym wydarzeniem, będą comiesięcznie Msze święte, które będzie odprawiał ks 
Piotr Rozpędowski (najbliższa odbędzie się 25 stycznia wieczorem w Białym 
Kościele- już teraz wszystkich serdecznie zapraszam).

Podsumowując,  mogę  śmiało  i  otwarcie  napisać,  że  przy  naszej  parafii
powstała  wspólnota  modlitewna.  Wspólnota,  której  celem (podobnie,  jak  całego
Kościoła) jest wspólna wędrówka do Nieba. Chcemy razem, jako bracia i siostry w
Chrystusie, wspierać się na tej drodze, służyć sobie wzajemnie, oddawać chwałę
Panu, poznawać Go, wzrastać w Nim, modlić się za siebie i innych. Chcemy też
dzielić się swoją wiarą, m.in. organizując kolejne kursy Alfa. Opiekunem naszej
wspólnoty zgodził się być ks Piotr Rozpędowski (Strzelinianin, obecnie pracujący
w liceum w Henrykowie) a całemu dziełu błogosławi ksiądz Proboszcz.

Nasza  wspólnota  jest  filią  (po łacinie  filia znaczy  córka)  charyzmatycznej
wspólnoty  Lew  Judy  z  Wrocławia,  która  od  kilku  lat  współtworzy  różne
wydarzenia w naszej parafii (m.in. spotkania modlitewne, kursy Alfa dla dorosłych,
weekend Alfa dla młodzieży). Daje nam także możliwość udziału w majowych i
wakacyjnych wyjazdowych rekolekcjach. 

  Teraz  wyjaśnię  nieco tajemniczy cytat  i  tytuł,  który  zamieściłem na początku
artykułu.

W starożytności  sędziowie  posługiwali  się  białymi  i  czarnymi kamieniami
oznaczającymi niewinność, albo winę.  Biały kamień oznaczał niewinność. Kiedy
Jezus daje nam biały kamień, znaczy to, że cała nasza grzeszna przeszłość, choćby
nie  wiadomo  jak  mroczna  i  bolesna,  zostaje  wymazana.  Otrzymujemy
przebaczenie.

Biały kamień był także wręczany gościom, kiedy opuszczali dom przyjaciela.
Gospodarz rozłupywał kamień na dwie części, zatrzymując jedną a drugą oddając
gościowi,  mówił  wtedy:  "Jeśli  ktokolwiek  z  twoich  bliskich  będzie  kiedyś
przechodził tą drogą, niech przyniesie tę połowę kamienia. Jeśli będzie pasować do
mojej połowy, wówczas z radością ugoszczę go w moim domu."

Biały  kamień jest  Bożym  zapewnieniem:  "Nie  tylko  jesteś  uznany  za
niewinnego,  ale  jesteś  także  mile  widziany  w moim domu.  Masz  miejsce  przy
moim stole."

Biały Kamień- tak właśnie nazywa się nasza wspólnota, do której każdy jest
zaproszony.
                                                                                             Adam Tomaszewski

Gazetkę opracowała Małgorzata Kaczmarek            (Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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III Święto Chrztu Pańskiego 

Ewangelia według Świętego Mateusza ( (Mt 3, 13-17)

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od 
niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: 
„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” 
Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 
wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. 
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. 
A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak 
gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. 
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INTENCJE MSZALNE:
13. 01. poniedziałek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  17.00:  O  wieczną  szczęśliwość  dla
śp. Mieczysława Tenety – gregorianka

14. 01. wtorek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  17.00:  O  wieczną  szczęśliwość  dla
śp. Mieczysława Tenety – gregorianka

15. 01. środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 17.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mieczysława
Tenety – gregorianka

16. 01. czwartek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  17.00:  O  wieczną  szczęśliwość  dla
śp. Mieczysława Tenety – gregorianka

17. 01. piątek 
Nowolesie - Msza św. o godz. 17.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mieczysława
Tenety – gregorianka

18. 01. sobota 
Nowolesie - Msza św. o godz. 17.00 : O wieczną szczęśliwość dla śp. Mieczysława
Tenety – gregorianka

19. 01. niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  8.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Tadeusza
Błauta
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  10.00:  1)  O  wieczną  szczęśliwość  dla
śp.  Mieczysława Tenety – gregorianka.  2)  O wieczną szczęśliwość dla  śp.  Jana
Kasprzyszaka i zmarłych Rodziców
Biały Kościół - Msza św. o godz.  12.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefy
Poprawskiej w 1. rocznicę śmierci.

1. Kolędę - modlitewną wizytę duszpasterską – rozpoczynamy o godz. 15.00.

Koniec przewidujemy ok. godz. 20.00. W soboty początek o godzinie 10.00.

W  tym  tygodniu  odwiedzimy  naszych  Drogich  Parafian  w:  poniedziałek



i wtorek (13 i 14 I) – zamieszkałych w Nowolesiu; środa i czwartek (15 i 16 I)

– Kazanowie; piątek i sobota (17 i 18 I) – Gębicach. Kolęda - w pierwszy

dzień numery domów parzyste, a w drugi dzień numery domów nieparzyste.

2. Spotkanie  modlitewno-formacyjne  wspólnoty  Biały  Kamień  we  wtorek

o godzinie 17.00 w salce parafialnej w Białym Kościele.

Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

Zgodzić się na Boży plan 

Jan zapowiadał przyjście Jezusa, ale sam też głęboko pragnął chrztu od Niego. 
Tymczasem Jezus zaskoczył Jana, prosząc, aby to on udzielił Mu chrztu jak wszystkim 
innym. Wiedząc, że ma przygotować drogę Jezusowi, Jan ustąpił. My także możemy 
przeżywać podobne doświadczenie, kiedy w czasie modlitwy mówimy Jezusowi: „Panie, 
potrzebuję Twojego pocieszenia, umocnienia, uzdrowienia, przebaczenia, prowadzenia”, 
a Jezus mocą swojego Ducha prosi nas, aby pomimo naszej kruchości i słabości mógł 
przez nas pocieszać, umacniać, uzdrawiać, przebaczać, prowadzić. Jeśli się zgodzimy, to 
i nad nami otworzy się niebo Jego miłości i upodobania. 

Jezu, jak bardzo mnie zadziwiasz i zaskakujesz, kiedy proszę Cię o coś, a Ty posyłasz mi 
osoby potrzebujące tego samego ode mnie. 

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

BIAŁY KAMIEŃ
"Zwycięzcy dam manny ukrytej
i dam mu biały kamyk,
a na kamyku wypisane nowe imię,
którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje"

                                                     Apokalipsa św. Jana 2,17

Bracia i siostry!

W  grudniu  zakończyła  się  druga  edycja  kursu  Alfa.  Szkoda,  że  wśród
uczestników, którzy przyjeżdżali z Gęsińca, Strzelina, a nawet Ziębic, uczestniczyła
tylko  1  osoba  z  naszej  parafii.  Wszyscy,  którzy  dotrwali  do  końca  mówią,  że
odkryli na nowo swoją wiarę i doświadczyli przemiany życia. Widzę działanie Pana
Jezusa w ich życiu i jestem tym poruszony i szczęśliwy. 


