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EWANGELIA (Łk 1,26–38) 

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej 

mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do 

Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między 

niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to 

pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę           

u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki          

i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 

Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to 

Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?». Anioł Jej 

odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna 

Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano 

za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja 

służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł. 

 

http://www.mariamagdalena.czarnkow.pl/?start=24
http://www.mariamagdalena.czarnkow.pl/?start=24
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.mariamagdalena.czarnkow.pl/?start=24&psig=AOvVaw0TgwAsp_A2aar48S9SgCcx&ust=1608407347388000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC-0bam2O0CFQAAAAAdAAAAABAv


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE                                                                                                                                                

2211..1122..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..    

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --    MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  WW  iinntteennccjjii  PPaarraaffiiaann  ––  oo  ddaarr  zzddrroowwiiaa  ii  

bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ww  nnaasszzyycchh  rrooddzziinnaacchh..    

2222..1122..  WWttoorreekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  EEmmiilliiii  FFiicceekk  ––  zz  rraaccjjii  

ppooggrrzzeebbuu..  

  

2233..1122..  ŚŚrrooddaa..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  BBoożżee  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  ddllaa  rrooddzziinnyy  RRyysszzaarrddaa  

KKoobbyyllaańńsskkiieeggoo..  

  

2244..1122..  CCzzwwaarrtteekk..  WWiiggiilliiaa..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  2222::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwaa  DDrroozzddaa  

ww  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii..  

  

NNoowwoolleessiiee  ––  ggooddzz..  2244::0000..  WW  iinntteennccjjii  PPaarraaffiiaann  ––  oo  ddaarr  zzddrroowwiiaa  ii  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee                

ww  nnaasszzyycchh  rrooddzziinnaacchh..  

  

2255..1122..  PPiiąątteekk  ––  uurroocczzyyssttoośśćć  NNaarrooddzzeenniiaa  PPaańńsskkiieeggoo..  

NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  WW  iinntteennccjjii  PPaarraaffiiaann  ––  oo  ddaarr  zzddrroowwiiaa  ii  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  

BBoożżee  ww  nnaasszzyycchh  rrooddzziinnaacchh..  

  

NNoowwoolleessiiee    --    MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaannaa  ii  ZZooffiiii  SSzzcczzoottkkaa..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  11))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwaa  

LLiicchhwwyy  ww  44  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii;;  22))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwaa  ii  JJaannuusszzaa  

MMiicchhaallsskkiicchh  oorraazz  SSttaanniissłłaawwyy  ii  KKaazziimmiieerrzzaa  MMaalliinnoowwsskkiicchh..  

  

2266..1122..  SSoobboottaa  ––  śśwwiięęttoo  śśww..  SSzzcczzeeppaannaa,,  ppiieerrwwsszzeeggoo  mmęęcczzeennnniikkaa..                

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

ii  SStteeffaannii  SSmmaalleecc,,  śśpp..  bbrraattaa  ZZbbiiggnniieewwaa  AAddaammkkoo,,  śśpp..  wwuujjoossttwwaa::  MMiieecczzyyssłłaawwaa  ii  FFrraanncciisszzkkii  

JJaakkuubboowwsskkiicchh..    

  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwaa,,  

KKaazziimmiieerrzzaa  ii  JJaanniinnyy  oorraazz  śśpp..  JJaannaa,,  AAuugguussttyynnaa,,  WWaannddyy,,  FFrraanncciisszzkkaa  ii  JJaaddwwiiggii  PPaatteerr..  

  

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

ww  cczzwwaarrttyymm  mmiieessiiąąccuu  ppoo  śśmmiieerrccii..  

  

  

  

  



2277..  1122..    Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.                    

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śś..  AAnnnnyy  SSmmoollaańńsskkiieejj  ––  

iinntteennccjjaa  oodd  uucczzeessttnniikkóóww  ppooggrrzzeebbuu..  

  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  JJaannaa  PPaatteerraa  ––  iinntteennccjjaa  

oodd  uucczzeessttnniikkóóww  ppooggrrzzeebbuu..  

  

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

FFoorrttuunnaarrsskkiieeggoo  ii  śśpp..  BBrraattaa..  

  

1. Spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia odbędzie się w Białym Kościele             

w poniedziałek, 21 grudnia, od godz. 9:00 do 11:00 i po południu od 16:00 do 17:00     

i od 17:30 do 18:30. W Nowolesiu we wtorek, 22 grudnia, od 9:00 do 11:00 i od 16:30 

do 18:30. 

2. Ostatnia tegoroczna Msza św. Roratnia zostanie odprawiona w środę o godz. 17:00
        

w Nowolesiu.  

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 27 grudnia, podczas Mszy św. 

małżonkowie będą mieli sposobność odnowić swoje sakramentalne przyrzeczenia.  

 

                                                                               Na nowy tydzień – Szczęść Boże.  
                           .......................................................................................... 
 

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:  Wolni, aby współpracować z Bogiem. 

 

Bóg szanuje wolność człowieka. Dlatego w zwiastowaniu ustami anioła Gabriela 

objawia Maryi swoją wolę, ale pyta jednocześnie, czy chce ją przyjąć. Bóg nie narzuca, lecz 

prosi. Maryja jako istota wolna mogła powiedzieć Bogu „nie”, podobnie jak w ogrodzie 

Eden postąpiła Ewa, słuchając zwodniczych zapewnień węża. Ewa też była wtedy bez 

grzechu, pełna łaski i w komunii z Bogiem. To, co Ewa zniszczyła przez swoją pychę, 

nieufność i nieposłuszeństwo, Maryja na nowo odbudowała przez swoją wolność, pokorę, 

ufność i posłuszeństwo Bogu. Stając się służebnicą Pana, stała się wolna wobec wszystkich 

innych autorytetów ludzkich............................................................................................. 

Jezu, pragnę się coraz bardziej upodabniać do Maryi w zaufaniu i wybieraniu woli Boga 

 w moim życiu.     



                                                      „Wielki dar”. 

 Nieoczekiwane i zaskakujące pojawienie się Jezusa w życiu Maryi i Józefa po 

pierwszych trudnościach wzmocniło święte więzi rodzinne. 

 

Każde dziecko jest wielkim darem Boga. Uszczęśliwia rodziny pełne miłości, 

jednoczy rodziny podzielone, otwiera na życie rodziny zalęknione. 

 

„Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dziecko w jej łonie, a Duch 

Święty napełnił Elżbietę” Łk 1,41 

 

Dziecko w łonie matki jest prawdziwym człowiekiem, który czuje i komunikuje ze 

światem. Mało tego, jest świątynią Ducha Świętego i już w łonie matki doświadcza działania 

Boga – jak wielka to godność. 

 

„Jej mąż Józef był człowiekiem pobożnym. Nie chciał Jej zniesławić i dlatego 

postanowił rozstać się z Nią po kryjomu”. Mt 1,19 

 

Okoliczności, w jakich zaistniało ziemskie życie Jezusa, nie były proste, były wręcz 

niezrozumiałe. Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia dla tych, którzy ufają Panu. 

 

Zrozumieć własne dziecko to element powołania do macierzyństwa i ojcostwa. 

 

„Maryja urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w 

żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu”. Łk 2,7 

 

Święty Józef jest wzorem ojca, który mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych 

spełnia najważniejsze zadanie ojcostwa – zapewnia żonie poczucie bezpieczeństwa. Choć 

nie udało mu się znaleźć domu w Betlejem, to jednak obdarzył Maryję swą obecnością i 

wsparciem. 

Tomasz Wasilewski: „Błogosław rodzinie naszej”. Edycja Św. Pawła. Częstochowa 2008. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.                                                                 Akcja Katolicka     


