
........ 

NIEDZIELNY KURIER 
TYGODNIK PARAFIALNY 

 

Biały Kościół – Nowolesie                                                25.12. 2022 r. Nr 52 (29)   

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

                                                    NARODZENIE PAŃSKIE  

 

 

 

 

 

EWANGELIA (J1,1-18).................................................................................................... 

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. 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. 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. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w 

słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, 

gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas 

gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 

Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim 

pouczył. 

https://malopolskie.naszemiasto.pl/zyczenia-swiateczne-2020-najpiekniejsze-religijne-radosne/ar/c15-8037775
https://malopolskie.naszemiasto.pl/zyczenia-swiateczne-2020-najpiekniejsze-religijne-radosne/ar/c15-8037775
https://malopolskie.naszemiasto.pl/zyczenia-swiateczne-2020-najpiekniejsze-religijne-radosne/ar/c15-8037775


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE    

2266..1122..  PPoonniieeddzziiaałłeekk  ––  śśww..  SSzzcczzeeppaannaa  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

 

Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla 

nowożeńców Marioli i Franciszka Kwarcińskich oraz potrzebne łaski dla syna Adama. 

 

Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Wacławy, 

Kazimierza, Piotra i Jana Michalczewskich oraz zmarłych z Rodziny; 2). O wieczną 

szczęśliwość dla śp. Stanisława i Janusza Michalskich oraz Stanisławy i Kazimierza 

Malinowskich.  

 

2277..1122..  WWttoorreekk  ––  śśww..  JJaannaa  AAppoossttoołłaa    ii  EEwwaannggeelliissttyy..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

2288..1122..  ŚŚrrooddaa  ––  ŚŚwwiięęttyycchh  MMłłooddzziiaannkkóóww,,  MMęęcczzeennnniikkóóww..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

2299..1122..  CCzzwwaarrtteekk..    

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Małgorzaty 

Andrzejewskiej – intencja od przyjaciół z racji rocznicy urodzin. 

3300..1122..  PPiiąątteekk  ––  ŚŚwwiięętteejj  RRooddzziinnyy  JJeezzuussaa,,  MMaarryyii  ii  JJóózzeeffaa..  

Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

3311..1122..  SSoobboottaa..    

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

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

0011..  0011..    Niedziela – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00.  W intencji Parafian -  o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

 

 



Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. Dziękczynna w 42 rocznicę ślubu państwa Janiny          

i Janusza z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej oraz Błogosławieństwo 

Boże dla Rodziny. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej           

i błogosławieństwo Boże dla Majki. 

 

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

dziękczynno-błagalnym na zakończenie 2022 roku zostanie odprawiona o godz. 17:00. 

Różaniec w intencji pokoju w Europie o godz. 16:30. 

2. W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, zapraszam do wspólnego 

kolędowania połączonego z konkursem na najlepsze wykonanie kolędy lub pastorałki. 

Przewidziane są nagrody. Zapraszam na godzinę 16:00. 

3. W środę 28 grudnia Wspólnota Biały Kamień zaprasza na Mszę Świętą o godz. 18:30. 

Msza odbędzie się w Białym Kościele. 

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii - W Jezusie rodzimy się do prawdziwego życia. 
 

W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta… Władcy tego świata wyobrażają sobie, że 

ludzi można umieścić w tabelkach, ponumerować, nadać im miejsce w dokumentach i wtedy 

będą mieli nad nami realną władzę. Tymczasem Jezus ma zupełnie inną propozycję. On 

nadaje nam imiona, a nie numery. Nie umieszcza nas w barakach ani w tabelkach. Jezus 

umieszcza nas w świecie, który jest pełen możliwości, pełen różnorodności, pełen jakiegoś 

świętego chaosu, który możemy wypełnić swoją osobowością, swoją pomysłowością, swoim 

geniuszem, swoim pięknem. Taki jest Jezus! On każdego z nas traktuje bardzo 

indywidualnie. Do każdego ma bardzo osobiste, wręcz intymne podejście. I to jest coś, co 

powinno nas po raz kolejny zachwycić. W Boże Narodzenie odkrywamy, że w Nim się 

rodzimy do prawdziwego życia. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, 

w których sobie upodobał................................................................................................ 

 

Panie Jezu, dziękuję Ci, że tak dobrze mnie znasz i przychodzisz do mnie w tę noc. Proszę, 

abym w Tobie odnalazł prawdziwe życie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

A tak blisko mamy do Betlejem... 

 Zaledwie 50 km od polskiej granicy (blisko autostrady) znajduje się czeski Sztramberk 

„morawskie Betlejem; tak określa się to miejsce z powodu ukształtowania terenu i wyglądu 

domów, które piętrzą się jedne nad drugimi – wyjaśnia historyk Josef Hrcek. Rzeczywiście, 

miasteczko odpowiada dawnym wyobrażeniom miejsca urodzenia Pana Jezusa, utrwalanym 

często na obrazach lub rycinach.  

Jasnogórski ślad. 

 Rozmawiamy przed wejściem do stojącego przy rynku barokowego kościoła pod 

wezwaniem św. Jana Nepomucena. Nasz przewodnik podkreśla, że w przyszłym roku minie 

trzysta lat od konsekracji świątyni. – Budynek wznieśli jezuici, którzy przyszli tu po 1620 

roku. wzięli wtedy w posiadanie zamek, który wykorzystywali jako noclegownię dla 

bogatych pielgrzymów – tłumaczy. A było tych pielgrzymów sporo, bo Sztramberg leżał na  



skrzyżowaniu szlaków pątniczych. Mieszkańcy Sztramberka, podobnie jak inni mieszkańcy 

Śląska i Moraw, także pielgrzymowali. Najbardziej popularne były pielgrzymki do 

Częstochowy, a świadectwem tego jest ołtarz z wizerunkiem Madonny z Jasnej Góry            

w oprawie ze złoconej blachy, umieszczony z boku prezbiterium. 

Pachnące miasto. 

 Sztramberski rynek, otoczony przez urokliwe kamieniczki z XVIII i XIX w., w tym 

różni się od większości rynków, że jest mocno pochyły. Nad nim, podobnie jak nad 

prowadzącymi do niego wąskimi uliczkami, stale unosi się smakowity piernikowy zapach. – 

To „sztramberskie uszy”, specjalność miasta. Można je kupić w każdej cukierni. 

 Tradycja wypiekania miodowo-korzennego ciasta, zawijanego na kształt uszu, ma 

swoje makabryczne źródło, sięgające 1241 roku. Tatarzy, którzy spustoszyli wtedy część 

Europy, w tym Polskę, dotarli także na Morawy. Według miejscowego podania mieszkańcy 

Sztramberka schronili się na przeciwległym skalistym zboczu góry Kotouc. W krytycznym 

momencie spuścili wodę z wielkiego stawu, znajdującego się powyżej pozycji tatarskich. 

Woda zalała obóz najeźdźców, co miało spowodować ich powrót. Zwycięzcy, przeszukujący 

pozostałości obozowiska, mieli natrafić na worek pełen odciętych uszu chrześcijan, które w 

formie trofeum Tatarzy chcieli przekazać chanowi. Na pamiątkę tego zdarzenia oraz dla 

uczczenia ofiar najazdu zaczęto w Sztramberku wypiekać ciasto w kształcie uszu. Ten 

osobliwy sposób upamiętnienia wydarzeń podobno bardzo pasuje do czeskiej mentalności, 

którą wyraża hasło: „ Rób pierniki, nie pomniki”. 

Trasa szopek. 

 W witrynie cukierni widzimy misternie wykonaną szopkę betlejemską. Do szyby jest 

przyklejony numer 6. To jedna z wielu wykonanych z Sztramberku szopek, które co roku od 

1 grudnia do 2 lutego są wystawiane w witrynach sklepów i oknach hoteli bądź domów 

prywatnych. W tym roku zgłoszono 39 szopek, które można oglądać, wędrując wyznaczoną 

trasą, opisaną w dostępnych w mieście folderach. 

 Trasa zaczyna się przy kapliczce stojącej u podnóża góry Kotouc. W Sztramberku 

wszystko jest dość blisko siebie, toteż wychodząc z cukierni, idziemy tam pieszo. 

Dochodzimy do drewnianej bramy z napisem Narodni sad, czyli park narodowy. Jego 

największą atrakcją jest jaskinia Ślipka.  

 Święta Rodzina raczej tam nie gościła, ale lokatorów w niej było wielu, m.in. łowcy 

mamutów i reniferów. Niektórzy ludzie mieszkali tu już 32 tysiące lat temu. 

 Pozostały po nich przedmioty wykonane z kości i poroża oraz ponad 500 narzędzi z 

miejscowego kwarcytu, krzemienia i kryształu. W 1988 r. w skalnej niszy znaleziono 

fragment szczęki neandertalczyka – około 10-letniego dziecka. Jej cechy wskazywały na 

trwający proces krzyżowania się neandertalczyka i człowieka współczesnego. Ponadto w 

różnych epokach jaskinia była domem dla wielu zwierząt, między innymi niedźwiedzia 

jaskiniowego, mamuta, tura, renifera polarnego, nosorożca włochatego, wołu piżmowego 

czy łosia. 

 Jednym słowem: atrakcji moc! Szansa połączenia przeżyć duchowych, atrakcji 

turystycznych i kulinarnych. A świąteczny czas wyjątkowo temu sprzyja. 

 

                                   Na podst.: „ Betlejem w Sztramberku” F. Kucharczalna GN 50/2022 

                                                                 Oprac. Leokadia Pawliszak 

                                                                           Akcja Katolicka                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. .................................................................... 


