rodzinnych uroczystości. Tak jest i dziś, choć prawdziwą, zieloną choinkę często zastępują
zielone drzewka, oplecione siecią elektrycznych lampek i obsypane puchem sztucznego śniegu.
Ale wciąż jest choinka nieodzownym elementem świąt Bożego Narodzenia, wnoszącym do
naszych domów nastrój spokoju, szczęścia i radości.
Choinka to jedyne w swoim rodzaju drzewko zielone, czyli żywe, które ozdabia się
dekoracjami mającymi podłoże biblijne, nawiązujące do symboliki rajskiej i Chrystusowej.
Tradycja ustawiania takiego drzewka na Boże Narodzenie zrodziła się w środowisku
chrześcijańskim i wyraża ona ducha typowo chrześcijańskiego. Stanowi nawiązanie do
symboliki drzewa rajskiego, utraconego na początku dziejów ludzkości i odzyskanego obecnie
przez narodzenie Jezusa.
Polskim pierwowzorem bożonarodzeniowej choinki były jodłowe lub świerkowe gałązki,
którymi dekorowano izby. Był to symbol trwającego życia, zapowiedź odnowy i wzrostu
plonów.
Bardziej wyszukaną formą dekoracji świątecznej była, zawieszona u powały paradnej
izby, podłaźniczka zwana również „sadem” bądź „rajskim” albo „bożym drzewkiem”. Mogła to
być gałąź, wierzchołek jodły czy świerka lub nawet mała choinka powieszona czubkiem do
dołu. Podłaźniczki ozdabiano jabłkami, złoconymi orzechami, wycinankami z kolorowego
papieru i słomy. W środku, poniżej ozdób, wieszano „światy” wykonane z barwionych
opłatków-kule, gwiazdy, żłóbki betlejemskie.
Nazwa „podlaźnik” oznaczała w dawnej Polsce kogoś, kto w dzień Bożego Narodzenia
jako pierwszy wszedł do domu z życzeniami. Wierzono, że osoba ta przekazuje swoje „cechy”
mieszkańcom odwiedzanego domu np. zdrowie lub powodzenie. Chodzeniem „na podłazy”
zajmowała się młodzież męska, dziewczęta nie były mile widziane; nie przynosiły pomyślności.
Pierwsze wzmianki o bożonarodzeniowej choince pochodzą z Alzacji z końca XVw.
W następnych wiekach zwyczaj ten rozpowszechnił się w całych Niemczech, a do Polski dotarł
poprzez zabór pruski na przełomie XVII i XVIII wieku. Nie od razu choinka została życzliwie
przyjęta. Wpierw zaakceptowały ją domy magnackie i szlacheckie, skutecznie wypierając
wiejską podłaźniczkę.
Opracowała Akcja Katolicka

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 2, 22-40)
Dziecię rosło, napełniając się mądrością
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy,
aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci
męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie,
zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek
sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty
objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.
A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na
jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo
podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie
osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia
Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 27.12.2020r.
W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto Świętych Młodzianków;
w czwartek wspomnienie św. Sylwestra, papieża; w piątek Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
INTENCJE MSZALNE:

28. 12. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, dar zdrowia
i błogosławieństwo Boże dla mamy Marii z racji rocznicy urodzin.
29. 12. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Józefa
Okurowskich
30. 12. Środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Józefa Okurowskich
31. 12. Czwartek
Biały Kościół - godz. 1600: W intencji Parafian – o dar zdrowia i błogosławieństwo Boże
w naszych rodzinach
01. 01. Piątek – Nowy Rok
Nowolesie – Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Olszewskiego
w 2 miesiącu po śmierci
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: intencja wolna
02. 01. Sobota
Nowolesie – Msza św. o godz. 1700: intencja wolna
03. 01. Niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian – o dar zdrowia i błogosławieństwo
Boże w naszych rodzinach
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: intencja wolna
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: intencja wolna
1. W czwartek, 31 grudnia, Msza św. ze względu na ogłoszoną godzinę policyjną
rozpocznie się o godz. 1600. Na zakończenie Eucharystii zostanie odprawione
nabożeństwo dziękczynno-błagalne na zakończenie 2020 roku.
2. W piątek, 1 stycznia 2021 roku, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Msze
św. odprawione będą o godz. 1000 w Nowolesiu i 1200 w Białym Kościele.
3. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1630.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże!

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Dar rodziny
Bóg zechciał być dzieckiem, mieć rodzinę, wzrastać w niej, rozwijać się, dojrzewać do pełni
człowieczeństwa. Około trzydziestu lat spędził Jezus w swoim domu rodzinnym. Trzy lata
nauczał, w ciągu trzech dni nas zbawił. Te proporcje pokazują, że nasza codzienność jest dla
Boga bardzo ważna. To w codzienności obdarzamy się miłością i przebaczamy sobie
nawzajem. To w codzienności słuchamy Boga. Są też chwile szczególne, trudne. Dla Maryi był
to moment zwiastowania, dla Świętej Rodziny – proroctwo Symeona. Niech Święta Rodzina
z Nazaretu będzie dla nas ciągłą inspiracją w czynieniu naszej codzienności coraz piękniejszą
i bardziej świętą.
Jezu, który wzrastałeś w rodzinie ludzkiej, powierzam Ci moją rodzinę i rodziny całego świata .

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

Jak to z choinką było …
Boże Narodzenie to najważniejsze, zaraz po Wielkanocy, święto chrześcijańskie.
Jednak obchodzić je zaczęto dopiero kilkaset lat po narodzeniu Jezusa. Chrześcijanie
świętowali najpierw fakt, że Jezus zmartwychwstał. Dopiero od IV w. zaczęli świętować
także Boże Narodzenie. Wtedy też cesarzowa Helena rozkazała wzniesienie bazyliki
Narodzenia Pańskiego w Betlejem, w miejscu gdzie narodził się Jezus. Z czasem powstał
zwyczaj budowania stajenki, powstała msza zwana pasterką, by upamiętnić nocną wizytę
pasterzy w stajence.
Dla każdego z nas święta to czas szczególny. Jest to wspomnienie ważnego
wydarzenia religijnego, a także czas odpoczynku, spotkań z rodziną. Święta stają się też
czasem wyciszenia i refleksji.
W większości krajów chrześcijańskich zaczynają się one wieczerzą wigilijną
tj. dnia 24 grudnia, która jest czasem radosnego oczekiwania na narodziny Jezusa. Okres
poprzedzający Narodzenie Pańskie trwa cztery tygodnie i nazywany jest Adwentem.
Święta Bożego Narodzenia to dla Polaków najważniejsze i jednocześnie najbogatsze
w tradycje ludowe święta.
Wielu naszych rodziców pamięta jeszcze zielone, pachnące lasem drzewko
rozświetlone

migotliwymi ognikami świeczek, strojne

w bombki i

ozdoby,

z gwiazdą betlejemską na wierzchołku. Wraz z pojawieniem się w naszych domach
choinki zaczynały się kolejne święta Bożego Narodzenia – najpiękniejsze, ze wszystkich

