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EWANGELIA (Łk 2, 41-52)...............................................................................................  

Rodzice znajdują Jezusa w świątyni..................................................................................................... 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się 

tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus   

w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli 

dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, 

szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli 

zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.  Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka 

rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 

Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście,                       

że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego,                     

co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego 

chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach 

i w łasce u Boga i u ludzi...................................................................................................................... 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://kalwaria.eu/aktualnosc/niedziela-swietej-rodziny-30122018&psig=AOvVaw0G3oS27jaxHI56nXIFSh5U&ust=1640377523823000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKCtis_g-vQCFQAAAAAdAAAAABAK


...................................                ...IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE     

 W tym tygodniu w sobotę obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.  

2277..1122..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława 

Staszczyzyna w 1. rocznicę śmierci. 

 

2288..1122..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. Dantis – wg. Intencji Ordynariusza. 

2299..1122..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. Dantis – wg. Intencji Ordynariusza. 

3300..1122..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  Dantis – wg. Intencji Ordynariusza. 

3311..1122..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 17:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej. 

0011..0011..22002222   Nowy Rok.  Sobota – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi    ....................................................................                                                                                                                                                                                                

Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana, Marii i Adama. 

Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej. 

 

0022..  0011..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Teresy Baran – 

intencja od uczestników pogrzebu. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Karola Kmiciewicza 

oraz śp. Józefy i Antoniego Czajkowskich. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłego męża 

Józefa Boreckiego w 10 r. śmierci, śp. synów: Janusza i Ryszarda Boreckich i śp. rodziców: 

anieli i Stanisława. 

 



1. W piątek, 31 grudnia, Msza św. w Nowolesiu połączona z nabożeństwem 

dziękczynno-błagalnym na zakończenie 2021 roku, zostanie odprawiona o godz. 17:00.  

2. W sobotę, 1 stycznia 2022 roku, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Msze 

św. odprawione będą o godz. 10:00 w Nowolesiu i 12:00 w Białym Kościele. 

 

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

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII: Przykład dla naszych rodzin. 

Centrum życia Świętej Rodziny stanowi Bóg. Najważniejsze dla nich jest całkowite 

posłuszeństwo Bogu. To oczywiste, że dla Jezusa posłuszeństwo Ojcu jest ważniejsze od 

posłuszeństwa ziemskim Rodzicom. Jezus w świątyni, zajmujący się sprawami Ojca jest dla 

nas przykładem, bo i w naszym życiu, w naszych rodzinach Bóg powinien być na pierwszym 

miejscu. Wszystko powinno być skierowane ku Ojcu. Kiedy rodzina jest „Bogiem silna”, 

wówczas jest miejsce na wzrost „w łasce u Boga i u ludzi”. Łatwiej pokonać wszelkie 

trudności, kiedy jesteśmy posłuszni Ojcu, kiedy stale jesteśmy obecni w tym, co jest Ojca.  

             Ojcze, proszę Cię dzisiaj za wszystkie rodziny, a szczególnie za moją,  

                                        abyś Ty był w nich najważniejszy. 

............................................................................................................................................ 

                         Kiedy człowiek chce być mądrzejszy od Pana Boga... 

 Wśród wielu „dóbr”, jakie spływają na nas w czas Narodzenia Pańskiego, znajduje się 

tak cenna pozycja, jak zatrzymanie czasu. Dzieje się tak poprzez powtarzalność Świąt. Stąd 

łatwość przywoływania wspomnień, nawet z dzieciństwa. Wszak rok liturgiczny kołem się 

toczy. Poza tym dokonuje się spowolnienie tempa życia, a więc cenny czas, który można 

różnie spożytkować, np. poświęcając go na przemyślenie swoich trudnych spraw lub 

złożonych kwestii religijnych. Nawiązując do tego drugiego, za ks. Adamem 

Pawlaszczykiem zachęcamy do pogłębionej refleksji nad tym, dlaczego człowiek nie 

powinien nawet chcieć wiedzieć tyle, co Pan Bóg. Po pierwsze – podkreśla Ksiądz – jest to 

niemożliwe, a po drugie, zupełnie nieprzydatne, choć nam – od zawsze – wydaje się inaczej. 

 Dalej czytamy, jak ważne dla naszego życia duchowego jest przeciwstawienie 

postawy skoncentrowanej na jednym, postawie rozproszonej na wiele spraw. 

1.„Przywołajmy dwóch spośród mnichów z góry Athos: Porfiriusza Kawsokaliwitę  

oraz  Efrema z Katunaki. Pierwszy z nich stwierdził „ Nie powinniśmy za pomocą naszych 

modlitw próbować jakoś szantażować Boga. Nie prośmy Boga o uwolnienie nas od czegoś  



(choroby itp.) ani o rozwiązanie naszych problemów. Prośmy raczej o siłę i pocieszenie 

pochodzące od Niego, żebyśmy wykazali się cierpliwością. Tak samo jak On puka  

z uprzejmością do drzwi naszej duszy, tak i my powinniśmy prosić uprzejmie o to, czego 

chcemy. A jeśli Bóg nie odpowiada, to należy przestać prosić o tę rzecz. Dziwne? Zwłaszcza 

w kontekście: „Proście, a będzie wam dane (...). Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje”  

 (Mt 7,7-9). Dziwne, ale tylko jeśli ktoś zapomina, że jest jeszcze: „Bądź wola Twoja”. 

Ostanie zdanie Porfiriusza brzmi: „ Kiedy Bóg nie daje nam czegoś, o co usilnie prosimy,     

to znaczy, że ma ku temu swoje powody”. 

2.„ Nie wszystko, co Bóg dopuszcza, by się w naszym życiu wydarzyło, jest dla nas 

zrozumiałe. I z tym należy się pogodzić.” 

3.Przenieśmy się na chwilę myślami do Raju. Adam i Ewa chcieli „przejrzeć”. Wybrali 

najgorszy wariant, jeden z tych, które zazwyczaj podsuwa Kusiciel. Owszem, przejrzeli. 

Zobaczyli, że są nadzy.  Przestraszyli się i ukryli. Od tamtej pory całe życie człowieka, który 

poszukuje Boga i chce do Niego powrócić, skupia się na odwrotnych czynnościach: przestać 

się przed Nim wstydzić siebie. Przestać się Go bać. Przestać się przed Nim ukrywać.           

To znaczy: przejrzeć naprawdę”. 

4.„Podczas Modlitwy Jezusowej powtarza się jedynie słowa: „Panie Jezu Chryste, Synu  

Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.” 

5.Jedno jest pewne: jak ślepiec przy skraju drogi do Jerycha wiesz, że Jezus ma przejść  

obok Ciebie. Niech nic i nikt cię od Niego nie oderwie. „ Jezusie, Synu Dawida, ulituj się 

nade mną” – w tym krótkim zdaniu znajduje się z jednej strony uwielbienie, wyznanie wiary, 

z drugiej zaś prośba o miłosierdzie. Modlitwa Jezusowa ma nas doprowadzić do skupienia, 

stałej pamięci o Bogu; to powtarzanie bowiem sprawia, że pamiętamy o Tym, którego 

wzywamy. Formuła, która jest powtarzana wiele razy z miłością i oddaniem, przenika         

do serca ludzkiego, stając się modlitwą nieustanną. 

6.„Bóg wie, co masz w sercu. Nie potrzebujesz wielu słów czy przejmujących mów - 

wystarczy proste wołanie. „Ulituj się nade mną” znaczy – potrzebuję Twojej pomocy.       

Bez Ciebie pozostanę ślepcem.” 

                       Na podst. art. „Nie pytaj dlaczego” ks. Adama Pawlaszczyka, GN/2021/49 

                                                            Opracowała: Leokadia Pawliszak Akcja Katolicka 

Czasopismo wyłącznie do użytku kościoła.                                                      


