
„Światło,  które  daje  moc”  -to  tegoroczne  hasło  Betlejemskiego  Światła

Pokoju.  Moc pochodząca od Chrystusa ma dawać nam siłę  do czynienia dobra,

a pokój od Światła pozwalać iść z dobrem nawet do najciemniejszych miejsc.

    „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości

świadomej, dojrzałej,  odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki

dialog z człowiekiem i światem na  naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem

i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu

Świętym – dialog zbawienia”. ( Jan Paweł II  Kraków , 10 czerwca  1979 r.). 

Jakże  aktualnie  brzmią  słowa  świętego  Jana  Pawła  II  wypowiedziane  na

krakowskich Błoniach przed  czterdziestu laty. 

Beata Put 

Akcja Katolicka

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

W niedzielę, 22 grudnia, będzie można zabrać 

Betlejemskie Światło Pokoju, które będzie przekazywane przez

harcerzy podczas Mszy św., w kościele w Białym Kościele i Nowolesiu.

Prosimy o zabranie ze sobą świec bądź zniczy.

Gazetkę opracowała Małgorzata Kaczmarek            (Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)



NIEDZIELNY KURIER  
TYGODNIK PARAFIALNY

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biały Kościół – Nowolesie                        15 grudnia 2019 r.  NR 49 (140)

III NIEDZIELA ADWENTU 

Ewangelia według Świętego Mateusza ( Mt 11, 2-11)

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów
z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy
oczekiwać?». Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co
słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
trędowaci  zostają  oczyszczeni,  głusi  słyszą,  umarli  zmartwychwstają,
ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we
Mnie».
Gdy  oni  odchodzili,  Jezus  zaczął  mówić  do  tłumów  o  Janie:  «Co
wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co
wyszliście  zobaczyć?  Człowieka  w  miękkie  szaty  ubranego?  Oto  w
domach  królewskich  są  ci,  którzy  miękkie  szaty  noszą.  Po  co  więc
wyszliście?  Zobaczyć  proroka?  Tak,  powiadam wam,  nawet  więcej  niż
proroka.  On  jest  tym,  o  którym  napisano:  „Oto  Ja  posyłam  mego
wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam
wam:  Między  narodzonymi  z  niewiast  nie  powstał  większy  od  Jana
Chrzciciela.  Lecz  najmniejszy  w królestwie  niebieskim większy  jest  niż
on». 
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III NIEDZIELA ADWENTU 

INTENCJE MSZALNE:

16. 12. poniedziałek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17.00: Za Parafian
17. 12. wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17.00: W intencji Darczyńców 
18. 12. środa 
Nowolesie - Msza św. o godz. 17.00: Za Parafian
19.12 czwartek 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  17.00:. O wieczną szczęśliwość dla śp. Alfreda
Kuźniaka
20. 12. piątek 
Nowolesie - Msza św. o godz. 17.00: Za Parafian
21. 12. sobota 
Nowolesie - Msza św. o godz. 17.00 : Dziękczynna w intencji ordynatora oddziału
wewnętrznego Szpitala w Oławie pana dra Ryszarda Ściborskiego z prośbą o Boże
błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
22. 12. niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Wiktorii 

        Kern oraz zmarłych Rodziców 
Nowolesie - Msza św. o godz. 10.00: O Boże błogosławieństwo dla Krystyny          

   i Joanny
Biały Kościół - Msza św. o godz. 12.00: O wieczną szczęśliwość dla śp. Wacławy 

        Michalczewskiej w 10. rocznicę śmierci

1. W okresie Adwentu Msze św. Roratne odprawiane są o godz. 17.00.  
W poniedziałki, wtorki i czwartki w Białym Kościele. W środy, piątki i soboty
w Nowolesiu.

2. W  zbiórce  do  puszek  na  rzecz  pomocy  Kościołowi  katolickiemu  na
Wschodzie zebraliśmy sześćset złotych. Serdeczne Bóg zapłać!.

3. Po Mszach można zaopatrzyć się w opłatki wigilijne. Ofiary złożone przy tej
okazji zostaną przeznaczone w Białym Kościele na ogrzewanie, w Nowolesiu
na konserwację obrazu stacji Drogi Krzyżowej.

4. Na  spowiedź  przed  świętami  Bożego  Narodzenia  zapraszamy  w  środę,
18 grudnia, do południa od 8.30 do 9.30 w Białym Kościele i od 10.00 do
10.30 w Nowolesiu oraz po południu 15.30 do 16.00 w Białym Kościele i od
16.30 do 17.00 w Nowolesiu. Do posługi spowiedzi przyjadą księża z naszego
dekanatu.

5. Chorych Parafian ks. Stanisław odwiedzi w sobotę, 21 grudnia, do południa.

Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!
 



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

Wielkość Jana Chrzciciela

Jezus  daje  świadectwo o wielkości  Jana Chrzciciela,  który  doskonale  wypełnił  misję
przygotowania ludzkich serc na Jego przyjście. Jan Chrzciciel szedł drogą całkowitego
ubóstwa i  zapomnienia  o  sobie.  Żył  tak,  aby  nie  przysłonić  sobą Jezusa.  A przecież
pociągając  innych  radykalizmem swojego  życia,  łatwo mógł  stać  się  przywódcą.  On
natomiast wiernie szedł drogą wyznaczoną mu przez Boga. Realizował Jego plan, a nie
swoją wizję.  Konsekwentnie wskazywał na Jezusa, również spójnością swojego życia,
słów  i  czynów.  Prostować  drogi  na  przyjście  Mesjasza  to  solidnie  wypełniać  swoje
powołanie, budować jedność życia wiary w codzienności, starać się o zgodność czynów
ze słowami. Tak postępował Jan Chrzciciel,  dlatego Jezus daje go za przykład wiary,
która  nie  uległa zwątpieniu.  Jednocześnie  Jezus  pokazuje  wielkość  tych,  którzy  mają
udział w królestwie, które zapoczątkował. Nie mierzy się jej zasługami, lecz przyjaźnią
z Jezusem.

Wspomagaj  mnie,  Panie,  stale  swoją  łaską,  abym mógł  być  Twoim świadkiem przez
jedność mojego życia oddanego Tobie. Daj mi pokorę, abym nigdy nie przesłaniał Ciebie
innym. 

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

 „Światło, które daje moc”

Wszystko  zaczęło  się  w  Betlejem,  mieście  przez  lata  będącym  centrum

konfliktów politycznych  i  zbrojnych.  Właśnie  tam ponad dwa tysiące lat  temu

narodził się Jezus Chrystus. Wieczny ogień z Groty Narodzenia Pańskiego zapala

jedną  świeczkę,  której  płomień  zmierza  w  wielkiej  sztafecie  przez  kraje

i kontynenty. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło w swoja

drogę z Betlejem. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego

zrozumienia i symbol pojednania między narodami. 

Światło  Pokoju,  które  płonie  w  lampie  oliwnej  w  Grocie  Narodzenia

Chrystusa w Betlejem, jest przekazywane ludziom w całej Europie już od 32 lat.

W Polsce tę tradycję rozpoczęli harcerze, którzy  roznoszą płomień po całym

kraju od 1991 roku.  W dzisiejszą niedzielę tj., 15 grudnia harcerze z 18 Drużyny

Harcerskiej  Ogniki  działającej  przy  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Białym

Kościele będą  uczestniczyć we Mszy św.,   w Katedrze na Ostrowie Tumskim,

podczas której przywiozą Betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów.


