Nazwa „anioł” pochodzi z języka greckiego i znaczy: „zwiastun”, „posłany”. Działa on
w imieniu Boga, toteż dziękując Aniołowi za jego opiekę, należy najpierw podziękować Bogu
za Jego dobroć. Aniołowie są naszymi przewodnikami w życiu duchowym. Przestrzegają przed
stratami, ratują mienie, zdrowie i życie.
Jest mnóstwo przykładów zjawiania się Aniołów ludziom. Z czasów współczesnych
przypomnijmy dzieci z Fatimy, św. Siostrę Faustynę Kowalską, polską mistyczkę Anielę
Salawę.
Zbuntowani Aniołowie – przeszli na stronę największego buntownika Lucyfera. Popełnili
grzech pychy, chcieli się stać równi Bogu (Iż. 14, 12-15). Mają – niestety – wielką wiedzę,
którą wykorzystują do złych celów. Destruktywnie prowadzą do zniszczenia dobra w nas.
„Szatan stara się chwałę Stwórcy pomniejszyć. Rzeczywistość zła jest przerażająca. Szatan
odznacza się absolutną nienawiścią do człowieka i stara się powodować nieszczęścia.”
Gdzie szukać pomocy przeciwko atakom szatana? W Chrystusie – zwycięscy złego,
w Matce Bożej oraz w Aniołach. „Jest faktem znanym, że ludziom ukazują się zarówno złe
duchy, jak i dobrzy Aniołowie.”
W naszej epoce przenikniętej racjonalizmem o Aniołach mówi się mało. W centrum
wszystkiego człowiek umieścił samego siebie i ta jego samowystarczalność doszła do granic
absurdu. Poza tym, pewnego rodzaju euforia wokół postępu i techniki, dominująca rola
środków przekazu, które propagują aby kupować, konsumować, gromadzić i mieć, zagłuszają
potrzebę Boga, a oferują sztuczny raj z idolami sukcesu, wygodnym życiem, łatwym
pieniądzem i dostatkiem. Stwarzają w ten sposób wizję świata w którym nie ma miejsca ani na
Boga, ani na Anioły.
Święty Michał Archanioł w niebie jest księciem i wodzem wszystkich zastępów
anielskich, a na Ziemi – opiekunem całego Kościoła Świętego, pokrzepieniem dla upadłych,
umierających oraz dzielnym pogromcą duchów piekielnych. Dlatego warto obrać go sobie za
patrona i co dzień oddawać mu cześć.
„Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to
prosimy, a ty Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.”
Na podst. „Aniołowie – nasi przyjaciele” Joanny Ottea
oprac. Leokadia Pawliszak Akcja Katolicka
(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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Ewangelia według Świętego Jana (J 1, 6-8. 19-28)
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz
został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali
do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie
zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś
Eliaszem?». Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?». Odparł: «Nie». Powiedzieli
mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam
o sobie?». Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł
prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego:
«Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?». Jan im
tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie
idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to
w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 13.12.2020r.
W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Jana od Krzyża,
kapłana i doktora Kościoła. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
14. 12. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: W intencji należących do wspólnoty Różańca i ich
Rodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i dar zdrowia
15. 12. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian – o dar zdrowia
i błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach
16. 12. Środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Zofii
i Władysława Tenetów i ich zmarłych Rodziców oraz Karoliny Czajki
17. 12. Czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże
i dar zdrowia w posłudze kapłańskiej – intencja od wspólnoty Żywego Różańca
18. 12. Piątek
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Józefa
Okurowskich
19. 12. Sobota
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Patera – intencja
od Zofii i Ryszarda Maćkałów
20. 12. Niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Wiktorii Kern i jej
zmarłych Rodziców
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej oraz dar wiary w Rodzinie
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Piotra, Jana,
Kazimierza i Wacławy, zmarłych z rodziny Michalczewskich
1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1630.

2. W okresie Adwentu codziennie odprawiane są Msze św. Roratnie. W poniedziałki, wtorki
i czwartki w Białym Kościele. W środy, piątki i soboty w Nowolesiu. Tematem
tegorocznych rorat jest dar Eucharystii.
3. Chorych Parafian z posługą sakramentalną ks. Stanisław odwiedzi w sobotę 19 grudnia.
4. Spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia odbędzie się w Białym Kościele
w poniedziałek 21 grudnia od godz. 900 do 1100 i po południu od 1600 do 1700
i od 1730 do 1830. W Nowolesiu we wtorek 22 grudnia od 900 do 1100 i od 1630 do 1830
5. Działająca przy naszej parafii wspólnota charyzmatyczna „Biały Kamień”, zaprasza na
Mszę św. w sobotę 19 grudnia o godzinie 1830 w Białym Kościele.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże!

----------------------------------------------------------------------------------------------------Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Kim jestem, a kim nie?
Niedziela Gaudete – Niedziela Radości. Liturgia zaprasza nas do radości, bo przychodzący Pan
jest coraz bliżej. Jan Chrzciciel pokazuje nam, co jest źródłem tej głębokiej radości, której świat
dać nie może. To świadomość własnej tożsamości i misji. Jan wie, kim jest w oczach Boga
i jaką misją On go obdarzył. Mówiąc o samym sobie do faryzeuszy, najpierw trzykrotnie
zapewnia, kim na pewno nie jest. Dopiero potem stwierdza, kim jest. Im bardziej będziemy
świadomi, kim jesteśmy, a kim nie, tym więcej radości będzie nam towarzyszyło
w codzienności.
Jezu, pragnę odkrywać, kim jestem w Twoich oczach, aby móc innych prowadzić ku Tobie.

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

OBROŃCY
W ten trudny i ważny – bo adwentowy – czas warto pamiętać, jak piękne i potężne duchy
opiekują się nami z Woli Bożej. Jak bardzo strzegą naszą duszę i ciało. Z jaką determinacją
walczą w naszej obronie z duchami ciemności.
Aniołowie. Słudzy Boży. Pośredniczą w naszych modlitwach i łaskach, wykonują Boże
polecenia, są aktywni w różny sposób. Są nieśmiertelni. Mają zdolności szybkiego poruszania
się.
Wiedzę o nich czerpiemy z Biblii i objawień. Jest ich niezliczona ilość, a są podzieleni
hierarchicznie – najniżej znajdują się Aniołowie, Archaniołowie i Księstwa, wyżej – Panowania,
Mocarstwa czyli Potęgi i Zwierzchności, najwyżej – Trony, Cherubini, Serafini. Aniołem
Stróżem – może zostać każdy z nich. Jest wtedy wyznaczony do opieki nad poszczególnymi
ludźmi.

