
w dalszą drogę do najdalszych zakątków Europy. Jednym z jego przystanków jest Polska, do
której ogień trafia ze Słowacji, którą łączą z Polską góry.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się
ze wszystkimi.  Niosąc lampiony ze Światłem do parafii,  szkół,  szpitali,  urzędów i  domów,
dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Betlejemskie  Światło  Pokoju  zorganizowano  po  raz  pierwszy  w  1986  roku  w  Linz,
w  Austrii,  jako  część  bożonarodzeniowych  działań  charytatywnych.  Akcja  nosiła  nazwę
„Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok
później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją
jest,  iż  ZHP otrzymuje  Światło  od  słowackich  skautów.  Przekazanie  Światła  odbywa  się
naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety.
Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi,
na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Betlejemskie Światło  Pokoju to  światło,  które  przebywa długą drogę  aby trafić  do domów
mieszkańców wielu miast na całym świecie. Jego historia jest niezwykle ciekawa. To Światło,
które  łączy szczególnie  skautów i  harcerzy.  Co roku spotykają  się  oni  w celu rozniesienia
światła nadziei, światła braterstwa, po zakątkach świata. 

 Droga tego Światła jest naprawdę długa, a naszym zadaniem jest dbanie o ogień, aby ten nie
zgasł,  lecz  płonął  w  lampionach  i  sercach  wszystkich  napotkanych  po  drodze  osób.
Zastanawiacie się pewnie – dlaczego to robimy? Harcerze nazywają to ideą.

"Nieś  w sobie  Płomień,  którego Betlejemskie  Światło  Pokoju  jest  znakiem,  nieś  nie  tylko
w grudniu i nie tylko od Święta.  W Betlejem rozpaliło się przed dwoma tysiącami lat Światło
dla Ciebie, teraz w znaku Betlejemskiego Światła Pokoju trafia w twoje ręce. Strzeż go jak
najcenniejszego skarbu i pomnażaj, dzieląc się z innym."

Opracowała Akcja Katolicka

(Wyłącznie do użytku Kościoła)   Czasopismo dostępne na stronie: www.bialykosciol.pl 

http://www.bialykosciol.pl/
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IV NIEDZIELA ADWENTU

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 1, 18-24)

Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Z narodzeniem Jezusa  Chrystusa  było  tak.  Po zaślubinach Matki  Jego,  Maryi,  
z  Józefem,  wpierw  nim zamieszkali  razem,  znalazła  się  brzemienną  za  sprawą
Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl,
oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się
wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się 
w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój
lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane  przez  proroka:  Oto  Dziewica  pocznie  i  porodzi  Syna,  któremu
nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef
uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 18.12.2022r.

INTENCJE MSZALNE:
19. 12. Poniedziałek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi
20. 12. Wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  800: W O wieczną szczęśliwość dla śp. Wiktorii Kern i jej
zmarłych rodziców: Anny i Jana
21. 12. Środa 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Mycka w 1. rocznicę
śmierci – intencja od przyjaciół
22. 12. Czwartek 
Biały Kościół – Msza św. o godz.  1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Lichwy  
w 6. rocznicę śmierci
23. 12. Piątek 
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo
Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi
24. 12. Sobota 
Biały Kościół - Pasterka o godz. 2200: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo
Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi
Nowolesie – Pasterka o godz. 2400: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo
Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi

25. 12. Niedziela Narodzenia Pańskiego
Biały Kościół - Msza św. o godz.  800 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Drozda  
w rocznicę śmierci; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Staszczyszyna
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Zofii i Jana Szczotka
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: Dziękczynna w 10 rocznicę ślubu państwa Barbary  
i Jakuba Wlazło z prośbą o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla dzieci: Franka i Marysi

1. W ubiegłą  niedzielę  na  rzecz  naszych  rodaków żyjących  za  wschodnia  granicą
Polski zebraliśmy tysiąc siedemdziesiąt pięć złotych. Bóg zapłać! 

2. Spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia odbędzie się w Nowolesiu w środę,
21 grudnia,  od 900 do 1030 i  od 1630 do 1800.  W Białym Kościele w czwartek,  
22 grudnia, od godz. 900 do 1030 i po południu od 1630 do 1800. 

3. W Noc Narodzenia Pańskiego zostaną odprawione dwie Pasterki: o godz. 2200 
w Białym Kościele oraz o 2400 w Nowolesiu.

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże! 



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

Pośpiech tęsknotą za Bogiem

Poruszający jest fakt, że autorzy zestawienia czytań na kolejne dni roku jakby nie wytrzymują

napięcia, jakby nie mogą doczekać do końca i postanawiają, że będziemy czytać o niektórych

wydarzeniach odrobinkę za wcześnie, wyprzedzając je. Tak jest i tym razem. Mamy przecież

dopiero 18. dzień grudnia, do Bożego Narodzenia jeszcze kilka dni Adwentu, a w liturgii już

pospieszyliśmy się. Przeczytaliśmy Ewangelię o tym, jak było z narodzeniem Jezusa. Tak się

dzieje wtedy, kiedy człowiek się bardzo ekscytuje; bardzo się spieszy i tęskni, kiedy bardzo

pragnie. Wtedy nie może wytrzymać i śpieszy się, udowadniając, jak bardzo kocha. Obyśmy 

i my spieszyli się na spotkanie z Bogiem.

Panie  Jezu  Chryste,  Ty  nigdy  nie  przychodzisz  za  późno,  Ty  najbardziej  z  nas  wszystkich

spieszysz się, by przyjść do ludzkiego serca. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betlejemskie Światło Pokoju
Historia zaczyna się w Betlejem, w mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które
przez  lata  było  w  centrum  napięć  politycznych,  konfliktów  zbrojnych  oraz  ataków
terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku
odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej
sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Co roku sztafecie przyświeca inne hasło,
w tym roku jest to „Światło dla Ciebie”.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią
na  chwilę  się  zatrzymać,  powstrzymać  złość  i  gniew.  W  ponad  30-letniej  historii
Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie
zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła
znak  pokoju,  poświadczenie  wzajemnego  zrozumienia  i  symbol  pojednania  między
narodami. Tymi, którzy niosą to Światło Pokoju są skauci i harcerze, którzy w tym czasie
szczególnie odczuwają moc braterstwa roznieconego przez twórców skautingu.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty
Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za
pośrednictwem  Austrian  Airlines.  W Wiedniu  ma  miejsce  ekumeniczna  uroczystość,
podczas  której  Płomień  jest  przekazywany  mieszkańcom  miasta  i  przedstawicielom
organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. 

10  grudnia  2022  roku  po  uroczystym  nabożeństwie  w  kościele  Świętej  Rodziny
odbywającego się pod hasłem „ Zasadzić drzewo nadziei na pokój” Światło wyruszyło 


