
Nie pozwól zabrać sobie  

Bożego Narodzenia 
 

Pamiętam z dzieciństwa, czyli lat 60. minionego wieku, jak po powrocie 

naszej rodziny z Kanady, moja Mama z niepokojem opowiadała z sąsiadką: "Oni 

tam już pod koniec listopada robią wystawy w sklepach na Boże Narodzenie".  

W ostatnich latach, tuż po Wszystkich Świętych również w naszych 

marketach zaczyna panować Boże Narodzenie. Szczerze mówiąc, w tym roku 

widziałam ekspozycje Bożonarodzeniowe (o zgrozo!) przed dniem Wszystkich 

Świętych. Czy to jeszcze komercja, czy to już nazywa się inaczej?  

Bo "wesołe święta" to Święta na bogato. Musisz kupić dużo prezentów 

(średnia krajowa – 700 zł) musisz doposażyć łazienkę, kuchnię, a najlepiej – cały 

dom, musisz go wysprzątać z pomocą najlepszych środków czystości, musisz 

zakupić mnóstwo żywności i nową garderobę, a (najlepiej) nowy samochód... 

Chcesz mieć "magię Świąt", to ją sobie kup!  

A tu koniec roku kalendarzowego bliski: trzeba dopiąć różne sprawy  

w firmach. Jeśli poddamy się tej presji, to Boże Narodzenie stanie się jednym, 

wielkim stresem, a dar świąt – zagubiony.  

Bo godne w tym wszystkim jest Boże Dziecię, skoro znika nawet z kartek 

świątecznych w których i tak coraz mniej... A tu jeszcze – nie tylko po kątach – 

czai się covid.  

Cóż więc nam pozostaje? Mądry B.  Pascal nauczał: zaczął od formy, by 

odnaleźć treść. Trzeba znaleźć czas na roraty, przedświąteczna spowiedź, udział  

w Mszach św., a zwłaszcza w Pasterce. Trzeba znaleźć czas na przewiezienie 

Dzieciątka Jezus na sankach, jak zrobił to chłopczyk z ubiegłorocznej homilii 

naszego Księdza Proboszcza. Naiwne? Ale ile szczerej pobożności w tym geście. 

Tylko taka wiara: prosta, dziecięca, bezgranicznie ufna (powtarzam za księdzem – 

poetą Janem Twardowskim) jest prawdziwa.  

Życzymy więc sobie po-bożnych Świąt (z zaproszeniem Rodzinki na sanki). 

Bo tam, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu, 

również podczas Bożego Narodzenia.  

 

Leokadia Pawliszak  

Akcja Katolicka 

 

 

Gazetka dostępna na stronie: www.bialykosciol.pl 
(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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IV NIEDZIELA ADWENTU 

 

 

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 1, 39-45) 

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta 

w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 

usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty 

napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś 

między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że 

Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego 

pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko  

w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa 

powiedziane Jej od Pana». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 19.12.2021r. 

W tym tygodniu w sobotę obchodzimy uroczystość Narodzenia Pańskiego;  

w przyszłą niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.  

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

20. 12. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Duczmala z racji 

pogrzebu 

 

21. 12. Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Wiktorii Kern i zmarłych 

rodziców: Hanny i Jana 

 

22. 12. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: Dantis - wg. intencji Ordynariusza  

 

23. 12. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej 

 

24. 12. Piątek – Wigilia Bożego Narodzenia 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 2200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Drozda  

w 24 r. śmierci  

Nowolesie – Msza św. o godz. 2400: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo 

Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej 

 

25. 12. Sobota - Narodzenie Pańskie 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. męża Stanisława Lichwy 

w 5 r. śmierci 

Nowolesie – Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców Zofii i Jana 

Szczotka 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. córki Danuty Maślanka 

w 1. Śmierci 

 

26. 12. Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Drozda  

w rocznicę śmierci  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Magdaleny i Józefa 

Kasprzyszak oraz Eugenii Kasprzyszak 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny 

Michalczewskich: Wacławy, Kazimierza, Jana i Piotra 

 



1. Spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia odbędzie się w Nowolesiu w środę,  

22 grudnia, od 900 do 1100 i od 1630 do 1800. W Białym Kościele w czwartek, 23 grudnia, 

od godz. 900 do 1100 i po południu od 1630 do 1800.  

2. W Noc Narodzenia Pańskiego zostaną odprawione dwie Pasterki: o godz. 2200 w Białym 

Kościele oraz o 2400 w Nowolesiu. 

3. Panie z parafialnego zespołu Caritas prowadzą dziś zbiórkę na rzecz najbardziej 

potrzebujących z naszej wspólnoty. 

4. Dziś można nabyć publikację o odbudowie świątyni w Białym Kościele. Cena 7 złotych. 

 

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii 
 

Gorączka duchowa 

W tym przedświątecznym pośpiechu, zabieganiu, sprzątaniu, robieniu zakupów nawet 

Ewangelia zwraca nam uwagę na pośpiech: „Maryja wybrała się w drogę i spiesząc się, poszła 

w górskie okolice…”. Z jednej strony niezwykłe jest to, że Maryja spieszy się do Elżbiety, ale  

z drugiej nie powinno nas to dziwić. Pośpiech Maryi wynika z miłości. Kto ma mocną wiarę, 

ten z miłością niesie Chrystusa innym. I z tym nie wolno się ociągać. Pośpiech Maryi dotyczy 

życia duchowego i przypomina nam, abyśmy byli równie zapobiegliwi, jeśli chodzi o naszego 

ducha, abyśmy z zapałem przygotowywali się do narodzin Pana. 

 

Maryjo, dziękuję Ci, że swoim pośpiechem przypominasz mi, że w nadchodzące święta 

najważniejsze jest spotkanie z Jezusem i dzielenie się Nim z bliźnimi. 

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

Naszym Księżom  

i wszystkim Parafianom 

życzymy błogosławieństwa Bożego 

od Dzieciątka Jezus. 

Niech Święta Bożego Narodzenia 

upłyną w zdrowiu, miłości  

i życzliwości.  

W Nowym Roku obfitości Bożej 

Łaski i mocy ducha na każdy dzień 

 

Akcja Katolicka 


