
W  przystępny,  zwięzły  sposób  przedstawiono  postać  Świętego,  Jego  podróże
misyjne, a szczególnie zawartość listów. Jest to niezbędny kontekst do zrozumienia
kościelnych czytań.

I list do Koryntian był kierowany do założonej przez świętego Pawła ( wespół
z Sylasem i Tymoteuszem z 50 - 51 r. n. e.) wspólnoty w Koryncie. Czytamy tu  
o  realnej  obecności  Chrystusa  pod  postaciami  chleba  i  wina  oraz  
o nadziei na nasze zmartwychwstanie w związku ze zmartwychwstaniem Jezusa.  
A jako, że we Wspólnocie pojawiły się pewne błędy potępia podział  na frakcje
"zapominanie" o miłosierdziu przy rozwiązywaniu konfliktów. Omawia też zasady
korzystania  ze  sfery  seksualnej  ludzkiego  ciała.  Zajmuje  się  też  wzajemnymi
relacjami małżonków i charyzmatami. Wraca do kwestii zmartwychwstania. 

W II liście św. Paweł relacjonuje swoją działalność i odpowiada Koryntianom
na stawiane mu zarzuty, wyjaśniając swoje postępowanie. 

List do Galatów. Autor przebywał w Galacji w latach 50-52 n. e. A ponieważ
pojawili się tacy wówczas chrześcijanie judaizujący, wobec zagrożenia pewnymi  
"zawirowaniami", św. Paweł napisał do nich list z Efezu (54 r. n. e.) w tonie dość
osobistym. "Okazuje się on najlepszym komentarzem do synodu w Jerozolimie, na
którym  zdecydowano,  by  nie  zobowiązywać  chrześcijan  wywodzących  się  
z  pogaństwa  do  zachowania  przepisów  żydowskich".  Jest  to  tzw.
"usprawiedliwienie  przez  wiarę  w  Chrystusa,  a  nie  przez  uczynki  Prawa
Mojżeszowego". W liście tym czytamy również o religijnej genezie solidarności  
(w  związku  z  prowadzoną  przez  św.  Pawła  zbiórką  na  rzecz  chrześcijan  
w  Jerozolimie).  Warto  podkreślić,  że  Autor  wskazywał  również  na  praktyczne
skutki zbawienia w kontekście wolności i miłości. 

I  wreszcie  List  do  Rzymian,  najważniejszy  z  listów  Pawłowych,  pisany  
z  Koryntu  przed  planowaną  podróżą  do  Hiszpanii  i  Rzymu.  Czytamy  tu  
o zbawieniu nas przez Chrystusa, "niezasłużonym darze od Boga, który wyzwala
nas  z  przepisów  Prawa  Mojżeszowego".  Święty  wskazuje,  jakie  są  "podstawy
moralnego  postępowania  chrześcijaństwa".  Podkreśla  również,  że  "sumienie
człowieka  jest  podzielone  między  dobrem,  które  pragnie  czynić,  a  złem,  które
faktycznie czyni".

Na podst.: "Wrota Biblii" J. Gila
i J. Domíngueza, 2022, ss. 114-115
Opracowała Akcja Katolicka

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

http://www.bialykosciol.pl/


NIEDZIELNY KURIER  
TYGODNIK PARAFIALNY

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biały Kościół – Nowolesie                            15 I 2023r.  NR 3 (300)

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według Świętego Jana (J 1, 29-34)

Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który
gładzi  grzech świata.  To jest  Ten,  o  którym powiedziałem:  „Po mnie przyjdzie
Mąż, który mnie przewyższył  godnością,  gdyż był wcześniej  ode mnie”.  Ja Go
przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił
Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak
gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał,
abym  chrzcił  wodą,  powiedział  do  mnie:  „Ten,  nad  którym  ujrzysz  ducha
zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”.
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 15.01.2023r.
II NIEDZIELA ZWYKŁA

W tym tygodniu we wtorek przypada wspomnienie św. Antoniego; w czwartek św. Józefa
Pelczara; w sobotę św. Agnieszki. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
16. 01. Poniedziałek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi

17. 01. Wtorek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi

18. 01. Środa 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Kasprzyszaka 
i jego zmarłych Rodziców

19. 01. Czwartek 
Biały Kościół –  Msza św.  o  godz.  1800:  O wieczną szczęśliwość dla  śp.  Małgorzaty
Andrzejewskiej – intencja od Władysławy, Wojciecha i Mateusza

20. 01. Piątek 
Nowolesie –  Msza  św.  o  godz.  800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi

21. 01. Sobota 
Nowolesie – godz. 1800: O dar zdrowia i potrzebne łaski i opiekę Maryi dla Alanka i pani
Krystyny

22. 01. Niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800 O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Walasek 
w 5. rocznicę śmierci oraz Kazimierza Walasek w 10. rocznicę śmierci

Nowolesie - Msza św. o godz.  1000: O potrzebne łaski, dar zdrowia i opiekę Maryi dla
wnuków: Anety i Dawida oraz błogosławieństwo Boże dla ich Rodziców

Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1200:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Marii
Malinowskiej



1. Troskę  o  pokój  w  Europie  powierzamy  Matce  Bożej  w  soboty  w  nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1730.

2. W sobotę spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w Białym Kościele o godz.
1900.

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże! 

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

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Zasłuchani
Dlaczego Jan rozpoznał w Jezusie Syna Bożego? Nie znał Go przecież, jak sam
oświadczył. Może dlatego, że ujrzał Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica.
Czy  potrzebny  był  wyraźniejszy  znak?  Czy  któreś  ze  starotestamentowych
proroctw wspominało o gołębicy? Jan rozpoznał w Jezusie prawdziwego Mesjasza,
ponieważ potrafił słuchać Boga. To osobiste objawienie, jakie otrzymał Jan, a o
którym ewangelista pisze: Ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi,
pozwoliło  właściwie  zinterpretować  znak  zstępujący  z  nieba.  Lekcja  Janowego
zasłuchania w słowo Boże uczy nas dzisiaj właściwego nastawienia do powołania
chrześcijańskiego. Również nasze powołanie, kimkolwiek jesteśmy we wspólnocie
Kościoła,  realizuje  się  we  wskazywaniu  tym,  co  robimy,  na  Jezusa.  Cokolwiek
robimy, mamy to robić na chwałę Bożą. Dzięki temu każdy z nas może czerpać
wzór z Jana. Jakiego głosu słuchamy każdego dnia i skąd on pochodzi?

Panie Jezu, jestem posłany do świata z konkretnym zadaniem: robić wszystko na
chwałę Bożą. Tak często jednak moje dni mijają na szukaniu własnej chwały, bo
wybieram  to,  co  złe.  Chcę  dzisiaj  słuchać  bardziej  Twoich  natchnień,  aniżeli
własnych pragnień. Amen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wielkie listy wielkiego Pawła
Jest bez wątpienia jedną z najbarwniejszych postaci historycznych, opiewaną 

w  dramatach,  powieściach  i  filmach.  Z  prześladowcy  chrześcijan  staje  się  ich
obrońcą,  ewangelizatorem.  Mało  tego  mówi  się  o  nim,  że  kodyfikując
chrześcijaństwo,  stworzył  je.  Łatwo  zauważyć,  że  skupił  się  na  zagadnieniach
etycznych  i  moralności.  Słuchamy  fragmentów  Jego  listów  w  tzw.  "drugim
czytaniu" prawie każdej niedzieli. No właśnie: "fragmentów". A oto do polskich
księgarni  trafiła  znakomita  publikacja  autorstwa  ks.  Jesusa  Gila  i  Joseangela
Domínguez pt. "Wrota Biblii".


