
praktykom religijnym, jak i naszemu codziennemu postępowaniu. To właśnie przeżywanie 

Bożej obecności w naszym sercu stanowi istotę życia duchowego, które dobrze przeżywane  

i rozwijane, spontanicznie zaczyna oddziaływać na wszystkie dziedziny naszej codzienności. 

Przeżywanie i pielęgnowanie świadomości obecności Boga w naszym sercu daje nam duchową 

moc, nadaje najgłębszy sens naszemu życiu, pozwala patrzeć z nadzieją na przyszłość  

i motywuje do wychodzenia naprzeciw drugim w postawie życzliwości i wzajemnego 

wspierania się. Jakie są wiec drogi budowania duchowej więzi z Bogiem? „Wydaje się, że 

wymaga ona dwóch elementów. Pierwszy, fundamentalny o przyjmowanie i poznawanie 

prawdy o Bogu i Jego relacji do nas. Praktycznie to słuchanie, czytanie Słowa Bożego 

objawionego w słowach i dziele Jezusa oraz uświadamianie sobie Jego znaczenia dla naszego 

życia. Ważne jest tu nie tyle przyjmowanie prawdy Bożego Słowa w wymiarach informacji 

(choć od tego się to wszystko zaczyna), ile uwierzenie w nią w głębi naszego serca. Tu może 

pojawić się problem wielu z nas, polegający na rozdźwięku między tym, co przyjmujemy za 

prawdę w umyśle, a tym w co wierzymy na poziomie serca, na poziomie emocji. Przejawia się 

on m. in. W takich słowach: „Na poziomie umysłu wiem, że Bóg mnie kocha, ale nie potrafię 

tego doświadczać na poziomie serca – emocjonalnie trudno mi w to uwierzyć”. Stąd potrzebny 

jest drugi element budowania duchowej więzi z Bogiem – znajomość własnego serca 

przejawiająca się w świadomości jego odruchów i reakcji.  

 Bardzo upraszczając, nasze zachowanie jest kształtowane poprzez decyzję, który stan 

uznamy za słuszny, a który nie. Kiedy to uczynimy, zaczynamy działać pod jego wpływem. 

Jezus wskazywał, że nasza wiara jest przede wszystkim wiarą serca, jak bowiem mówił, z serca 

może brać się dobro i zło, a nasze zachowanie jest tylko zewnętrznym wyrazem tego, co mamy 

w sercu. Stąd tak ważne jest to, co wybieramy w sercu. Na przykład czy widząc nasze 

zamartwianie się, wybieramy w sercu postawę zaufania i zawierzenia się Bogu, czy tez jednak 

zapłaczemy się w umysłową gonitwę i wyobrażenia, jakie znaleźć wyjście z danego 

zmartwienia, licząc tak naprawdę jedynie na swoje siły, spryt i rozum. Droga duchowego 

rozwoju w tym ujęciu polega na zauważaniu tych różnych stanów wewnętrznych  

w nas i rozeznawaniu, poddawaniu, czy tez powierzaniu ich Bożej obecności. Wejście na taką 

drogę powoduje, że czasem coraz bardziej doświadczamy przemiany serca, która zaczyna być 

widoczna także w naszych czynach i zachowaniu. Doświadczamy też coraz większej spójności 

między naszym sercem, umysłem i zachowaniem, a nasze życie staje się miejscem 

przeżywania, doświadczania oraz objawiania się Bożej miłości. Czy jest to droga dla 

wszystkich? Tak, jeśli tylko pielęgnowanie więzi z Bogiem w swoim wnętrzu potraktują jako 

swoją największą pasję życiową.” 

 

Na podst. art. Ks. J. Michalewski 

[z:] Nowe Życie 10/552. S. 33-35 

Oprac. Leokadia Pawliszak  

Akcja Katolicka 

 

 

Gazetka dostępna na stronie: www.bialykosciol.pl 
(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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Ewangelia według Świętego Jana (J 1, 1-5, 9-14)  

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 

początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, 

co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość  

w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która 

oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo,  

a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności,  

a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się 

stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani  

z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem  

i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 

otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 02.01.2022r. 

W tym tygodniu w czwartek obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego.  

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

 
03. 01. poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800 połączona ze spotkaniem kolędowym: O potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla mieszkańców Białego Kościoła 

04. 01. wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: Dantis –według intencji Ordynariusza 

05. 01. środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800 połączona ze spotkaniem kolędowym: O potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla mieszkańców Nowolesia  

06. 01. czwartek - Uroczystość Objawienia Pańskiego 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Staszczyszyna  

w 24 rocznicę śmierci oraz Stanisława Staszczyszyna w 1 rocznicę śmierci i rocznicę urodzin 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Zdzisławy Kuty – intencja 

od uczestników pogrzebu 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimierza Nogaja  

w 5 rocznicę śmierci 

07. 01. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian – o błogosławieństwo Boże i dar 

zdrowia w naszych rodzinach 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: Dantis –według intencji Ordynariusza 

08. 01. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800 połączona ze spotkaniem kolędowym: O potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla mieszkańców Kazanowa i Gębic 

09. 01. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: Dantis –według intencji Ordynariusza 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda Kargula, 

Romualda Kargula, zmarłych Rodziców oraz śp. Zbigniewa Głowackiego 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Kewina Konieczko  

w 1 rocznicę śmierci 

 

1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza w Nowolesiu o godz. 800. 

Przed Eucharystią i po możliwość przystąpienia do spowiedzi. W Białym Kościele Msza 

o godz. 1800, spowiedź od godziny 1730. 

2. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1730. 

 



Dziękujemy wszystkim Drogim Parafianom, za okazane w okresie Świat Bożego 

Narodzenia zaangażowanie i pomoc, szczególnie za przygotowanie kościołów na 

Świąteczne Eucharystie. Dziękuję księdzu Stanisławowi, Służbie Liturgicznej Ołtarza, 

pani Organistce. Wszystkim dziękujemy za liczny i pobożny udział w Uroczystościach. 

Niech Boża Dziecina wynagrodzi Wam wszelkie dobro uczynione dla naszej Parafii  

i niech błogosławi w Nowym 2022 Roku! 

 

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii 

Nie da się żyć w ciemności 

Janowe sformułowanie: Była światłość prawdziwa, sugeruje, że może istnieć też światłość fałszywa, 

zwodnicza; światłość, która tak naprawdę sprowadza mrok. O największym z upadłych aniołów 

wiemy, że ma na imię Luciferus – „niosący światło”. Cóż to za światło, które wypełnia człowieka 

mrokiem? Można szukać nadziei poza Chrystusem. Wielkości poza Chrystusem. Miłości poza 

Chrystusem. Życia poza Chrystusem. Można nawet okłamywać samego siebie, że w zwodniczym 

świetle grzechu życie jest piękne i dobre. To fałszywe światło grzechu porównać można do wybuchu 

bomby atomowej. Przez chwilę doświadczamy niebywałego blasku, lecz ta chwila kosztuje nas życie. 

Takie promieniowanie zabija. Tylko Chrystus, z wysoka Wschodzące Słońce (Łk 1, 79), jest 

prawdziwym światłem, które daje życie. Każdy zwodniczy blask blednie wobec życiodajnej jasności 

Zbawiciela.  

Panie Jezu, Słońce oświecające mroki mojego istnienia, przybywaj mi na ratunek i wszystkim 

pogrążonym w mroku. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

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

Zawsze zawierzaj Bogu…  
W wymiarze duchowym i powszednim mamy teraz niezwykły czas. Duchowo- 

przeżywamy Narodzenie Bożej Dzieciny. Na co dzień – porażają covidowe statystyki, 

szczególnie te rosnące w obszarze zgonów. Covid-19 zmienił nasze życie: prywatne  

i społeczne, w tym religijne. Część osób mocniej zaczęła się garnąć do życia wspólnotowego, 

część od niego… odchodzi. Słaba wiara? Pretekst? A może myślenie typu: „wypełniam 

praktyki religijne – jestem osoba wierzącą”. Hipokryzja? Współczesny faryzeizm? Niespójność 

wewnętrzna związana „z tym, że w życiu kierujemy się dwoma różnymi systemami 

wartościowania – innym podczas kościelnych spotkań, a innym w życiu poza tymi spotkaniami.  

Czesław Walesa, badacz rozwoju religijności przez lata związany z Katolickim 

Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, wskazywał w swoim ujęciu religijności, 

że jest ona bardzo złożoną strukturą. Według niego składa się ona z ośmiu wymiarów – 

świadomości religijnej, uczuć religijnych, decyzji religijnych, poczucia więzi ze wspólnotą 

osób wierzących, praktyk religijnych, moralności, doświadczeń religijnych oraz form wyznania 

wiary. Mimo wszystko najważniejszą i podstawową rolę przypisywał świadomości religijnej”, 

która kształtuje zarówno wewnętrzne funkcjonowanie, jak i zewnętrzne zachowanie człowieka.  

„Tak naprawdę siłą naszej wiary jest osobiście pielęgnowana, rozwijana  

i podtrzymywana świadomość obecności Boga w naszym wnętrzu (sercu, jak niektórzy 

powiedzą). Jeśli tak przeżywana wiara będzie w nas, nie zgasi jej brak możliwości wyrażania 

jej i praktykowania w wymiarze wspólnotowym. I oczywiście istniejąc w nas w nazwijmy to 

normalnych warunkach, będzie ona nadawać autentyczność zarówno naszym wspólnotowym  


