
W pierwszych dniach Rorat dowiedzieliśmy się, gdzie zaczęło się jego życia, 

gdzie mały Stefek mieszkał ze swoimi rodzicami i rodzeństwem, gdzie się uczył

i  wychowywał,  gdzie  dorastał  i  dokonywał  pierwszych  wyborów.  W kolejnych

dniach  -  Stefan Wyszyński już jako kapłan, biskup i prymas, ukazywał nam co jest

w życiu tak naprawdę ważne, za czym warto iść i komu warto wierzyć. Na koniec

dzieci  otrzymywały  obrazek,  który  wklejały  na  wcześniej  otrzymaną  planszę.

Podczas  Adwentu  na  dzieci  czekała  niespodzianka.  Dzieci  przynosiły  na

Roraty  serduszka  z  wypisanymi  dobrymi  uczynkami.  Pod   koniec  Mszy  św.,

odbywało się losowanie, a na zwycięzców czekały nagrody.  W naszych kościołach

za to możemy podziwiać choinkę przystrojoną przez nasze pociechy,  a  zarazem

piękny prezent dla nowo narodzonego Jezusa – choinkę z dobrymi uczynkami.

Opracowała Beata Put (AK)

Gazetkę opracowała Małgorzata Kaczmarek            (Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA  

Ewangelia według Świętego Mateusza ( Mt  2, 13-15. 19-23)

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i
rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań
tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam
pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan
powiedział  przez  Proroka:  «Z  Egiptu  wezwałem  Syna  mego».
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we
śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo
już  umarli  ci,  którzy  czyhali  na  życie  Dziecięcia».
On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz
gdy  posłyszał,  że  w  Judei  panuje  Archelaos  w  miejsce  ojca  swego,
Heroda,  bał  się  tam iść.  Otrzymawszy  zaś  we  śnie  nakaz,  udał  się  w
okolice  Galilei.  Przybył  do miasta  zwanego Nazaret  i  tam osiadł.  Tak
miało  się  spełnić  słowo Proroków:  «Nazwany  będzie  Nazarejczykiem».
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Niedziela Świętej Rodziny

INTENCJE MSZALNE:

30. 12. poniedziałek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17.00: wolna intencja
31. 12. wtorek 
Biały Kościół – 17.00: wolna intencja

01. 01. 2020 r. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Nowolesie - Msza św. o godz. 10.00: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Tadeusza,
Antoniego, Antoniny, Józefa, Franciszki i ich zmarłych Rodziców 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 12.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Franciszka
Rykiety z racji rocznicy urodzin i zmarłych rodziców: Katarzyny i Jana

02. 01. czwartek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17.00: wolna intencja
03. 01. piątek 
Nowolesie - Msza św. o godz. 17.00: wolna intencja
04. 01. sobota 
Nowolesie - Msza św. o godz. 17.00: wolna intencja

05. 01. niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  8.00: O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
jubilatów Bogumiły i Witolda w 35 rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci i wnuków 
Nowolesie - Msza św. o godz.  10.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mateusza,
Franciszki, Elżbiety i ich zmarłych Rodziców
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  12.00:  O wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Jana
Smolańskiego i jego zmarłych Rodziców, Stanisława Plewaka i jego Rodziców oraz
zmarłej siostry Heleny

1. We wtorek,  31  grudnia,  po  Mszy  św.  o  godz.  17.00  zostanie  odprawione
nabożeństwo dziękczynno-błagalne na zakończenie 2019 roku.

2. W środę,  1  stycznia  2020  roku,  w  uroczystość  Świętej  Bożej  Rodzicielki
Maryi,  Msze  św.  odprawione  będą  o  godz.  10.00  w  Nowolesiu  i  12.00
w Białym Kościele.

3. Tegoroczną  kolędą  -  modlitewną  wizytę  w  domach  naszych  Parafian  -
rozpoczniemy 7 stycznia od Białego Kościoła. Plan kolędy zostanie podany
w przyszłą niedzielę 5 stycznia.

Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!

 



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

Rodzina – sanktuarium miłości

Kiedy patrzymy na Świętą Rodzinę, odkrywamy podstawową zasadę życia – wzajemną 
miłość. Miłość jest istotą życia Rodziny z Nazaretu, w której centrum stoi Syn Boży 
Wcielony. W tej szkole życia pragniemy uczyć się budować jedność i szczęście naszych 
rodzin. Dziś szczególnie chcemy patrzeć na św. Józefa. Jego troska o rodzinę może nas 
budować. Święty Józef przede wszystkim słuchał głosu Boga i zawierzył Jego prorokom. 
Rozumiał, jak wielkie wartości niesie w sobie tradycja, co potwierdziło spełnienie się 
proroctw w jego życiu. Myślał tylko o Dziecięciu i Jego Matce. Historia życia Józefa i 
całej Świętej Rodziny uczy, że w życiu nie ma przypadków. W przeciwnościach mamy 
czynić to, co jest w zasięgu naszych możliwości, ale przede wszystkim zdać się na Boga. 
Posłuszeństwo jest najlepszą odpowiedzią na łaskę Bożą.

Proszę Cię, Panie, aby umacniała się moja miłość do Ciebie. Z Twoją pomocą pragnę 
konsekwentnie obdarowywać miłością najbliższych. Uświęcaj, Panie, moją rodzinę. 

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

Roraty 2019 
z kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

Dnia 23 grudnia w naszej parafii zakończyły się Roraty, na które tak chętnie

uczęszczały  dzieci.  Msza  święta  rozpoczynała  się  przy  wyłączonych  światłach,

mrok świątyni rozpraszały tylko świece i lampiony. Na początku Mszy św., szły

dzieci w procesji do ołtarza z lampionami. Po modlitwach wstępnych zapalały się

wszystkie światła w kościele. Msze św., roratnie odprawiane były od poniedziałku

do soboty o godzinie 17:00.

Postacią  tegorocznych  Rorat  był  kardynał  Stefan  Wyszyński,  Prymas

Tysiąclecia,  który pomógł  nam zachować wiarę  i  odzyskać upragnioną wolność

w najtrudniejszym okresie współczesnych dziejów. Codziennie podczas Mszy św., 

uczestnicy  adwentowych  spotkań  roratnich  poznawali  jego  osobę  i  życie.  

„Takiego Prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat” – mówił o kard. Wyszyńskim

Jan  Paweł  II.  Kardynał  Stefan  Wyszyński,  7  czerwca  2020  roku  zostanie

beatyfikowany.


