
LITURGIA SŁOWA

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
22.03.2020 R. 

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, któ-
rego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku 
śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwa-
łą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego choro-
bie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział 
do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». 

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego 
w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu 
na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: 
«Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci 
wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». 

Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: 
«Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu osta-
tecznym». 

Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» 

Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boży, który miał przyjść na świat». 

I czytanie: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13; Ps 23 

II czytanie: Ef 5, 8-14; Ewangelia:  J 9, 1-41 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

W kolejnej niedzieli wielkopostnej słyszymy Ewangelię, kto ra ukazuje nam 

moc Jezusa. Widzimy juz  nie tylko uzdrowienie, ale wskrzeszenie z mar-

twych. Jezus jakby celowo nie idzie do chorującego przyjaciela, bo wie, z e 

choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Bo-

ży został otoczony chwałą.  

Pogrąz one w z ałobie siostry Łazarza nie rozumieją jednak Boz ego działa-

nie i ze smutkiem, a moz e nawet z wyrzutem kaz da z nich mo wi do Jezusa: 

Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jak bliska nam jest ta postawa; 

często w trudnos ciach, chorobie, s mierci najbliz szych zastanawiamy się 

gdzie jest Bo g. A On zawsze jest blisko, obok nas i to co czyni, co dopuszcza, 

jest zawsze dla naszego dobra. To wydarzenie miało ukazac  biorącym w nim 

udział kim naprawdę jest Jezus i umocnic  ich na nadchodzący, trudny do zro-

zumienia czas męki i s mierci Tego, kto ry przeciez  ma moc.  

I do nas dzisiaj, w tym niełatwym czasie epidemii, kto ra zdezorganizowała 

całe nasze z ycie, Jezus mo wi: Ja jestem zmartwychwstaniem i z yciem. (…) 

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?  

Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» 
Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mó-

wili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który 
otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» 

A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była 
to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» 

Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem 
od czterech dni w grobie».  

Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz 
chwałę Bożą?» 

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję 
Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze 
względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie 
posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na 
zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, 
a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i po-
zwólcie mu chodzić». 

Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus 
dokonał, uwierzyło w Niego. 



...I NIE TYLKO 

Miłość ludzi kalekich 

Ws ro d nas z yją ludzie kalecy. Jedni z tym kalectwem przyszli na s wiat, inni 

nabyli po wypadkach, chorobach, w latach staros ci czy w wielkich stresach. 

Bywają tacy, kto rzy odpowiadają za swe kalectwo, ale tych jest stosunkowo 

niewielu. Większos c  dz wiga kalectwo w sposo b niezawiniony. 

Uczen  Chrystusa winien zauwaz yc  kalekich, kto rzy nalez ą do jego 

s rodowiska. Bywa, z e dostrzez e moz liwos c  nawiązania z nimi kontaktu. 

Czasem trzeba byc  blisko takiego człowieka, aby mu w czyms  pomo c, czasem 

potrzebuje on obecnos ci kogos , kogo interesuje jego s wiat. Wielu kalekich 

dorasta do miłos ci, niewielu jest w stanie kochac  tak, by z yc  dla innych mimo 

swego kalectwa. 

Ewangelia wspomina o niewidomym od urodzenia. Uczniowie pytali, kto 

zawinił. Jezus odpowiedział, z e nie nalez y szukac  winnych takiego 

nieszczęs cia. Trzeba na nie spojrzec  jak na znak, kto rym posługuje się Bo g. 

Ten znak ma kilka wymiaro w 

Pierwszym jest dostrzez enie daru, kto rego kaleki człowiek jest 

pozbawiony. Za ten dar winni dziękowac  ci, kto rzy go posiadają. Rozmowa 

z kalekim rozpoczyna się od dostrzez enia faktu, z e moglis my byc  na jego 

miejscu. On jest kaleki, ja zdrowy, ale mogło byc  odwrotnie. To spojrzenie 

w prawdzie jest punktem wyjs cia do nawiązania two rczego kontaktu. Nasze 

zdrowie wcale nam się nie nalez y. Ono jest darem. 

Trzeba tez  zauwaz yc  zadania, kto re ma do wykonania kaleki człowiek. Ci, 

kto rzy je dostrzegają, odkrywają sens nie tylko swego z ycia, ale i sens 

kalectwa. Chrystus powiedział: „To kalectwo niewidomego w planach Boga 

zostało potraktowane jako objawienie na nim spraw Boz ych”. Z Ewangelii 

wynika, z e miało ono posłuz yc  jako argument za bo stwem Jezusa. 

Niewidomy został uleczony i dał piękne s wiadectwo o potędze Jezusa i Jego 

misji. 

Nie wszystkie kalectwa są leczone cudownie. Wielu kalekich umiera 

z kalectwem. Ale ci, kto rzy ich znają, winni pamiętac  o zacytowanej uwadze 

Jezusa. Takie spojrzenie wzywa do szacunku wobec kalekiego i do 

nawiązania z nim two rczego kontaktu. To kalectwo moz e ubogacic  duchowo. 

Kaleki człowiek jest szczego lnie umiłowany przez Boga. On otrzymuje 

cięz ki krzyz , kto ry czasem dz wiga przez całe z ycie. Ale on zawsze jest 

zadaniem dla innych. Miliony oso b zostaną zbawione przez miłosierdzie 

okazane kalekiemu człowiekowi. To jest droga, po kto rej wielu wejdzie do 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

domu Ojca. 

Parafia winna otoczyc  troską pełną prawdziwej miłos ci kaz dego kalekiego. 

Często podejmują te dzieła młodzi ludzie, a to znak, z e w ich sercach 

dokonują się wielkie sprawy. 
ks. Edward Staniek 

 Do grona świętych została włączona 

w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

i choć nie jest jeszcze tak znana jak 

św. Szarbel, to jednak jest postacią nie-

zwykłą, którą nazwano perłą wśród li-

bańskich dzielnych kobiet. 

 Pietra Choboq Ar-Rayes przyszła na 

s wiat w dniu 29 czerwca 1832 roku 

w Himlaya, w liban skim regionie Metn. 

Wychowała się w rodzinie katolickiej. Na chrzcie otrzymała imię Boutrous-

syeh (Pietra). Jej rodzina po s mierci matki w 1839 roku znalazła się w trud-

nej sytuacji finansowej. Dlatego w 1843 roku jej ojciec wysłał co rkę do pracy, 

jako słuz ącą w domu zamoz nego Liban czyka w Damaszku. Kiedy po czterech 

latach wro ciła do domu, okazało się, z e ojciec oz enił się po raz drugi. Zaro w-

no macocha, jak jedna z ciotek chciały wydac  ją za mąz , ale Boutroussyeh 

postanowiła swe z ycie pos więcic  Bogu. Wstąpiła do Zgromadzenia Co rek 

Maryi w Bikfaya. Rodzice pro bowali przekonac  ją do zmiany zdania, ale ona 

pozostała niewzruszona w swym postanowieniu. Po zakon czeniu nowicjatu, 

w dniu 10 lutego 1856 roku, złoz yła s luby zakonne. Dwa lata po z niej skiero-

wano ją do pracy w seminarium w Ghazir, kto re prowadzili jezuici. Pracowa-

ła w kuchni, uczyła się ortografii i arytmetyki, a w wolnym czasie pogłębiała 

znajomos c  języka arabskiego. Od 1860 roku była nauczycielką katechizmu 

i wychowawczynią w szkołach swojego zgromadzenia. Cztery lata po z niej 

przeniesiono ją do Maad, gdzie razem z inną zakonnicą załoz yła szkołę dla 

dziewcząt. W tym okresie jej macierzyste zgromadzenie przechodziło po-

waz ny wewnętrzny kryzys. Siostra Boutroussyeh modliła się z arliwie, pro-

sząc Boga o pomoc w podjęciu decyzji zgodnej z Jego wolą. Pewnego dnia 

w s nie ukazali się jej s w. Jerzy, s w. Szymon Słupnik i s w. Antoni Pustelnik, 

kto ry powiedział do niej: "Wstąp do Zakonu Liban skich Mniszek Maronic-

kich". Tak tez  uczyniła. Jeden z dobroczyn co w Zgromadzenia Co rek Maryi 

pomo gł jej dostac  się do klasztoru s w. Szymona al-Qarn w Ad'tou. Rozpoczę-



Gdy ktoś ma zdrowy węch, natychmiast pozna odór grzechu. 
św. Augustyn  

 
Światło nie może być razem z ciemnością:  

Chrystus nie może być razem z pychą, skąpstwem, próżnością,  
wzajemną nienawiścią, rozpustą i z cudzołożnym życiem. 

św. Bernard  
 

Jest sztuką widzenie rzeczy niewidzialnych. 
Jonathan Swift  

CYTATY PRZY KAWIE 

ła w nim nowicjat w dniu 12 lipca 1871 roku, a juz  w dniu 25 sierpnia na-

stępnego roku złoz yła uroczyste s luby zakonne i przyjęła imię Rafka, na pa-

miątkę swojej matki. Przez yła w tym klasztorze 26 lat, dając przykład posłu-

szen stwa, gorliwos ci w modlitwie, ascezy, pos więcenia i pracowitos ci. 

W paz dzierniku 1885 roku podczas modlitwy prosiła Boga, by dał jej udział 

w zbawczej męce Chrystusa. Kierowana łaską Boz ą, cierpiała z powodu wielu 

dolegliwos ci, znosząc je z cierpliwos cią i pokorą. Jej modlitwy zostały wysłu-

chane. Z kaz dym rokiem Chrystus otaczał ją swym cierpieniem. W 1899 roku 

Rafka całkowicie straciła wzrok, a wkro tce takz e została sparaliz owana. Nie-

ustannie dziękowała Bogu za wszystko, szczego lnie za dar cierpienia. Zmarła 

w dniu 23 marca 1914 roku.  

 S w. Jan Paweł II beatyfikował ją 17-go listopada 1985 roku, a kanonizował 

10-go czerwca 2001. Był to dzien  uroczystos ci Tro jcy Przenajs więtszej. Do 

Watykanu przybyło kilkadziesiąt tysięcy rzymian i pielgrzymo w z Włoch 

oraz z innych krajo w i kontynento w, ws ro d nich m.in. 12 tysięcy Liban czy-

ko w. Papiez  powiedział wo wczas: "Na Bliskim Wschodzie, tak cięz ko do-

s wiadczonym przez liczne krwawe konflikty i tyle niezawinionych cierpien , 

s wiadectwo tej liban skiej zakonnicy pozostaje z ro dłem ufnos ci dla wszyst-

kich skrzywdzonych. Z yła ona zawsze w s cisłej więzi z Chrystusem i tak jak 

On nigdy nie zwątpiła w człowieka. Dlatego włas nie jej przykład jest wiary-

godnym znakiem, ukazującym, z e tajemnica paschalna Chrystusa wciąz  prze-

mienia s wiat, aby zakiełkowała w nim nadzieja nowego z ycia, ofiarowana 

wszystkim ludziom dobrej woli".  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Liturgiczne obchody tygodnia: 

środa - uroczystos c  Zwiastowania Pan skiego. Jest to zarazem Dzien  S więto-

s ci Z ycia. W tym dniu moz emy podjąc  Duchową Adopcję Dziecka Poczętego 

– materiały będą umieszczone na stronie parafialnej. 

  Ksiądz Biskup Ordynariusz Roman Pindel skierował do wiernych Kos cioła 

Bielsko-Z ywieckiego apel w związku z epidemią koronawirusa. Szczego łowe 

wskazania mają na celu uchronic  nas od rozprzestrzeniania się epidemii. 

Dziękujemy wszystkim, kto rzy podjęli te wymagania. Smutny jest widok ko-

s cioła pustego. Ufamy jednak, z e w naszych domach nie brakuje osobistej 

modlitwy i umocnienia więzi z Bogiem poprzez  udział w naboz en stwach 

pasyjnych i rekolekcjach wielkopostnych transmitowanych dzięki rozgło-

s niom katolickim. Od tej niedzieli Rekolekcje Online będą transmitowane za 

pomocą Facebooka i YouTube o godz. 20.30. 

  Intencje mszalne będzie moz na rezerwowac  poprzez kontakt telefoniczny 

z kancelarią parafialną (w godzinach jej otwarcia). Potrzebne zas wiadczenia 

i dokumenty, o kto re wierni poproszą telefonicznie lub poprzez internet, 

przygotujemy i przekaz emy zainteresowanym w okres lonym czasie. Sprawy 

losowe będzie moz na załatwiac  w kancelarii parafialnej poprzez kontakt 

z księdzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 

  Dziękujemy za ofiary złoz one w czasie Mszy s w. na cele charytatywne – 

dziękujemy wszystkim, kto rzy w trosce o utrzymanie parafii i kos cioła prze-

kazują ofiary poprzez konto parafialne. Bo g zapłac . 

  Czwarte rozwaz anie pasyjne zostanie umieszczone na parafialnej stronie 

internetowej – zakładka Kazania Pasyjne. 

Pragnienie ujrzenia Boga mieszka w sercu człowieka.  
Pozwólcie, by Jezus spojrzał wam w oczy,  

ażeby wzrastało w was pragnienie ujrzenia Światłości,  
zakosztowania blasku Prawdy. 

św. Jan Paweł II  
 

Nie każdy, którego oczy są zamknięte,  
śni i nie każdy z otwartymi oczami może widzieć. 

Anthony de Mello  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK -  30.03   
6.00   za zm. Stanisława Płauszewskiego 
18.00 1. O dary Ducha S więtego dla Darii i Adama 
      2. za zm. Eugeniusza Jafernika; 3. za zm. Teodozję Krzesłowską 
WTOREK -  31.03  
6.00   1. za zm. Zofię Muras; 2. za zm. Mirosława Z urka 
18.00 1. za zm. w marcu: Irena Iłowska, Krystyna Mikusiak, Halina Rozum,   
      Wiesław Szymala; 2. za zm. Marcina Oleksego 
      3. za zm. Witolda Wis niewskiego 
ŚRODA – 01.04                      
6.00   za zm. Tadeusza Dukielskiego 
18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Darii z ok. ur.; 4. za zm. Wojciecha Janika 
      2. Dzięk.-błag. w int. Bohdana Kamin skiego; 3. za zm.  Juliana 
CZWARTEK –   02.04    
6.00   za zm. Annę Bielecką 
18.00 1. za zm. Ryszarda Cibickiego; 2. za zm. Tomasza Szymanka w 10 r. s m. 
      3. za zm. ks. inf. Stanisława Małysiaka 
PIĄTEK – 03.04     
6.00   Msza S w. wynagradzająca za zniewagi i bluz nierstwa wobec          
      Najs więtszego Sakramentu 
9.00   za zm. ojca Jo zefa w rocz. s m. 
18.00 1. za zm. Alicję Suchy; 2. za zm. Bolesława Handzlika 
SOBOTA – 04.04          
6.00   za zm. Franciszka, Gertrudę, Zbigniewa i Kazimierza Laskowskich  
      oraz rodzico w Mariannę i Jana  
18.00 1. za zm. Władysławę Płonka w 12 r. s m.; 2. za zm. Elz bietę w 6 r. s m. 
      3. za zm. Jadwigę i Mikołaja Trojako w oraz zm. z ich rodzin 
      4. za zm. Edwarda Handzlika w 6 r. s m. 
NIEDZIELA – 05.04  - NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 
7.30   za zm. Kazimierza Hodanę 
9.00   1. za zm. Bronisława Laszczaka z rodzicami z obu stron 
      2. za zm. Marię Ryczek 
10.30 1. za zm. Marię Tarkę; 2. za zm. Paulinę Klukę 
12.00 1. za Parafian; 2. w intencji zaprzestania epidemii koronawirusa 
      3.  za zm. Władysława w 80 rocz. s m. w Katyniu oraz zm. z rodziny    
      Kasprzykowskich 
18.00 za zm. Emilię Czader 
19.30 Dzięk.-błag. w int. Jadwigi i Marka w 45 rocz. s lubu 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Iz 65, 17-21; Ps 30; J 4, 43-54 

Wtorek: Ez 47, 1-9. 12; Ps 46; J 5, 1-16 

Środa: Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38 

Czwartek: Wj 32, 7-14; Ps 106; J 5, 31-47 

Piątek: Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34; J 7, 1-2. 10. 25-30 

Sobota: Jr 11, 18-20; Ps 7; J 7, 40-53  

Niedziela:  Ez 37, 12-14; Ps 130; Rz 8, 8-11 

         J 11, 1-45 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Drodzy Parafianie! 

W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie 

żale i Droga Krzyżowa są odwołane! 

Wszystkich Parafian prosimy o przyjęcie w duchu  bliźniego powyższej 

decyzji i zachęcamy nawiedzania Najświętszego Sakramentu  oraz do 

modlitwy w intencji powstrzymania pandemii. 

W każdej chwili jesteśmy gotowi do udzielania sakramentów:  

Pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych! 

Poniedziałek -  od godz. 18.40 - 19.00 

Środa - od godz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - od. godz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej   (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

