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EWANGELIA (Mt 11,2-11)............................................................................................. 

Na Chrystusie spełniają się proroctwa............................................................................ 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: 

«Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?». Jezus im 

odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi 

wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli 

zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we 

Mnie». Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć 

na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w 

miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co 

więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest 

tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci 

drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od 

Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż 

on»................................................................... 

 

https://rodzinarodzin.pl/index.php/201213n-3niedziela-adwentu/


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE    

We wtorek obchodzimy wspomnienie św. Łucji; w środę św. Jana od Krzyża. Solenizantom i 

Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.  

1122..1122..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

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

Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

1133..1122..  WWttoorreekk..  

  

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

Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

1144..1122..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Heleny          i 

Stanisława Zalewskich, śp. brata Ryszarda i szwagra Józefa. 

1155..1122..  CCzzwwaarrtteekk..    

NNoowwoolleessiiee  --    MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  WW  iinntteennccjjii  PPaarraaffiiaann  ––  oo  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii,,  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  

BBoożżee,,  ddaarr  zzddrroowwiiaa  ii  ooppiieekkęę  MMaarryyii..  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa Czwartackiego w 2. 

rocznicę śmierci. 

1166..1122..  PPiiąątteekk..  

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

Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

1177..1122..  SSoobboottaa..    

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Zdzisławy Kuta w 1. rocznicę 

śmierci. 

1188..  1122..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Damiana Nadolnego w 10. 

rocznicę śmierci, śp. Gabrieli Polińskiej z racji rocznicy urodzin i Marka Kosakowskiego w 12. 

rocznicę śmierci. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimiery, Władysława i 

Edwarda zmarłych z rodziny Tkacz. 



Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Ludwiki i Piotra Stach, 

Romana Sukiennika i Kewina Konieczko; 2). O wieczną szczęśliwość dla ś. Katarzyny i Józefa 

Pępkowskich. 

 

1. Msze Roratnie odprawiane są w poniedziałki, wtorki i czwartki w Białym Kościele. W środy 

i piątki w Nowolesiu.  

2. Troskę o pokój w Europie powierzamy Matce Bożej w soboty w nowoleskim Sanktuarium 

odmawiając różaniec o godzinie 17:30. 

3. W dzisiejszą niedzielę odbywa się zbiórka do puszek na rzecz naszych rodaków żyjących za 

wschodnia granicą Polski.  

                                                                                   Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      

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

                                                         Zaplątani w sieci 

Szymon Babuchowski: Młodzi ludzie spędzają coraz więcej czasu w Internecie. Z raportu 

NASK – Państwowego Instytutu  Badawczego wynika, że w roku 2021, gdy miała miejsca 

zdalna nauka, było to średnio 12 godzin. Ale nawet teraz ten czas to średnio 6 godzin. Jak 

bardzo przekraczamy normę? 

Bogna Białecka: co najmniej dwukrotnie. Wskazania towarzystw pediatrycznych czy 

psychologicznych mówią o maksymalnie 3 godzinach dziennie przed ekranem dla nastolatka 

w wieku 13-18 lat. A dla młodszych dzieci ten czas powinien być o wiele krótszy.  

Co tak pociąg młodych w wirtualnym świecie? 

Na autentyczne potrzeby nakładają się pułapki czyhające na nas w cyfrowej przestrzeni. Dla 

młodego pokolenia świat realny i wirtualny to jedna rzeczywistość. Technologia staje się dla 

młodych narzędziem zaspokojenia zwykłych potrzeb: komunikacji, bycia z innymi. Może też 

sprzyjać pogłębieniu pasji, bo dzięki filmowym poradnikom da się dziś rozwijać niemal 

każde hobby. Z drugiej strony w czasie lockdownu kluczowa dla nastolatków potrzeba 

budowania relacji z rówieśnikami pozostawała niezaspokojona. Świat wirtualny stał się więc 

protezą tych kontaktów. 

Druga sprawa to treści, na które nasze dzieci mogą natknąć się w Internecie… Niestety 

bardzo niewielu rodziców stosuje jakakolwiek formę kontroli, więc dziecko może sobie na 

przykład zainstalować gry dozwolone od 18. roku życia,  wejść na strony z pornografią albo 

nawiązać kontakty z podejrzanymi osobami. To trochę tak, jakby wpuścić dziecko samopas 

do dzielnicy, o której wiadomo, że rządzi w niej mafia. Przy czym trzeba pamiętać, że media 

społecznościowe nie są darmowe – płacimy za nie własnym czasem. Twórcom tych mediów 

zależy na tym, żebyśmy korzystali z ich platformy, bo za tym idą pieniądze od 

reklamodawców. Dlatego sprawdzają, co nam się najbardziej podoba, podsyłają więcej 

podobnych treści. A przez to nastolatki zamykają się w wirtualnej bańce. Zaczynają 

wchłaniać treści o bardzo wąskim zakresie i wydaje im się, że wszyscy dookoła myślą 

podobnie jak oni.  Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy nastolatek ma jakieś problemy         

i szuka ich rozwiązania w Internecie. Na przykład dziewczyna z zaburzeniami odżywiania 

może wejść w bańkę, w której są same anorektyczki, zachęcające się nawzajem do 

głodzenia.  

A co z cyfrowymi grami?  Też są niebezpieczne? 

Na pewno nie są całkiem neutralną rozrywką, bo mamy w nich bardzo dużo okazji do 

zwycięstw – o wiele więcej niż w świecie rzeczywistym. Czemu tak wielu chłopców 



spędziło prawie cały czas lockdownu na grach? Bo tam mogli zwyciężać, odnosić sukcesy, 

do których nie mieli dostępu  offline. Ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za poczucie 

szczęścia, nie odróżnia zwycięstw realnych. Dlatego jest to tak wciągające. Co więcej, 

prawie w każdą z pozoru bezpłatną grę  wbudowane są mechanizmy marketingowe. Płacimy 

tu nie tylko czasem spędzonym na oglądaniu reklam, ale także za pomocą tzw. 

Mikropłatności, na które dzieci potrafią przeznaczyć całe swoje kieszonkowe. Ba, są i tacy, 

którzy wydają na ten cel do kilkunastu tysięcy złotych rocznie! 

Jakie skutki dla zdrowia może mieć zbyt długie przebywanie w sieci? 

Mamy już mnóstwo badań, które pokazują, że nadmierne uwikłanie w świat cyfrowy sprzyja 

depresji, powoduje zaburzenia rozwojowe, zaburzenia uwagi, problemy emocjonalne. 

Zaburza też zdolność budowania relacji. Dodatkowym problemem jest korzystanie ze 

smartfona w nocy, bo ekrany emitują tzw. Światło niebieskie, które daje naszemu mózgowi 

sygnał: jest środek dnia, powinieneś być superaktywny. Blokuje się przez to wydzielanie 

melatoniny, czyli hormonu snu. Choć jesteśmy zmęczeni, nie potrafimy zasnąć, i tworzy się 

błędne koło: znów sięgamy po smartfon, a on nam potęguje problem. Także włączone 

powiadomienia wybudzają młodych ludzi ze snu, podczas gdy kluczowym dla naszego 

zdrowia jest nieprzerwany sen. W przypadku nastolatków powinien on trwać mniej więcej 

osiem godzin, a nie cztery, jak u wielu z nich. 

A jakie są fizyczne skutki nadmiernego korzystania z ekranów? 

Po dwóch latach nauki zdalnej mamy wysyp krótkowzroczności u dzieci i młodzieży. 

Niemiecki prof. Manfred Spitzer w książce „ Epidemia smartfonów” poświęcił cały  duży 

rozdział krótkowzroczności wywołanej wpatrywaniem się w ekrany, szczególnie przez małe 

dzieci. Prognozy są takie, że za chwilę będziemy mieli spory odsetek dosłownie ślepych 

młodych osób. Kolejna sprawa to wady postawy, otyłość. Złe nawyki niestety jeszcze się 

utrwaliły w pandemii. Nie wychodzi się na dwór, nie ma zabawy w chowanego, jeżdżenia na 

rowerze, na rolkach. Mamy dramatyczny spadek  aktywności fizycznej, zasadniczej dla 

prawidłowego rozwoju, szczególnie u małych dzieci. 

Jak rozmawiać z nastolatkiem o cyfrowych zagrożeniach, żeby potraktował sprawę 

poważnie, a nie widział w niej tylko „marudzenie starych”? 

Gdybym miała coś doradzać, powiedziałabym:  zacznij rozmawiać. Także o tych dobrych 

rzeczach, które daje nam technologia. To jest dobry punkt wyjścia do dalszej dyskusji. 

Potem można wspólnie ustalić zasady kontrolowania czasu i treści czerpanych z Internetu. 

Nie powinno być ich zbyt dużo, może z pięć, sześć – tak, by łatwo było wprowadzić je w 

życie. 

 Ze swojej strony proponujemy na ten świąteczny czas gry planszowe, które ostatnio 

robią furorę. Będzie to piękny (może bezcenny) prezent pod choinkę dla dziecka i dla całej 

rodziny: wspólna zabawa, wspólnie spędzony czas, wspólne rozmowy... 

                                                                                        

                                                                                     Na podst.: „Zaplątani w ekrany” 

                                                                                                      GN/2022-24 

                                                                                              Oprac. Leokadia Pawliszak 

                                                                                                        Akcja Katolicka                                                                                                              
                                                                                                                                                                            

 Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. ............................................................................ 

 


