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Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bo-
żą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię!» 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymono-
wego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do 
nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 
A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. 

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy 
też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca 
swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. 

I czytanie:  Jon 3, 1-5. 10; Ps 25 

II czytanie: 1 Kor 7, 29-31; Ewangelia: Mk 1, 14-20 

Kolejny raz słyszymy Ewangelię o powołaniu pierwszych ucznio w: Szymo-

na i Andrzeja, oraz Jakuba i Jana. Jezus rozpoczął swoją trzyletnią publiczną 

działalnos c , bo Czas się wypełnił i bliskie jest kro lestwo Boz e. Dlatego gro-

madzi woko ł siebie ucznio w, kto rzy będą Jego s wiadkami. Nie są oni jakimi 

wybitnymi osobowos ciami, ale mają otwarte serca na Boz e działanie. Dlate-

go, kiedy słyszą Po jdz cie za Mną, a sprawię, z e się staniecie rybakami ludzi, 



TROCHĘ WIĘCEJ NIŻ KILKA SŁOW 

Gdy półtora roku po śmierci ekshumowano ciało św. Jana od Krzyża, 

okazało się, że jest nienaruszone. A gdy przeor odciął palec prawej dło-

ni świętego na relikwie, wypłynęła świeża krew. 

Odmłodzenie, piękny zapach, s wiez e płyny ustrojowe czy cudowne s wia-

tło... – to zjawiska, jakie dotyczą ciał zmarłych w opinii s więtos ci, kto re w cu-

downy sposo b nie uległy zniszczeniu. Cudowny, poniewaz  nie da się tego wy-

tłumaczyc  w sposo b naukowy. W s wietle wiary taka „konserwacja” ciała jest 

skutkiem bezpos redniej interwencji Boga. Zjawisko to obszernie opisuje Giu-

seppe Fallica w ksiąz ce pt. „Niezniszczalni. 2000 lat dziejo w cudu nienaru-

szonych ciał” (Wyd. AA). Autor opisuje 587 udokumentowanych przypadko w 

zachowania ciał s więtych, błogosławionych i sług Boz ych w stanie nienaru-

szonym. Zaczyna od męczennika s w. Nazariusza, kto ry zmarł ok. 76 r., a kon -

czy na misjonarzu słudze Boz ym Odoryku d’Andrei, zmarłym w 1990 r. 

Ciała jak żywe 

Cudowna „konserwacja” ciał ma kilka charakterystycznych cech. Jedną 

z nich jest zachowanie elastycznos ci, koloru i s wiez os ci ciała w stanie podob-

nym jak przed s miercią. U niekto rych nawet wiele lat po pocho wku stwier-

dzono obecnos c  płynącej krwi, normalną wagę ciała i pogodny wygląd przy-

pominający osobę we s nie. Są przypadki nienaruszonych wilgotnych orga-

no w wewnętrznych. Na przykład u s w. Marii Jo zefy Rosello, kto ra zmarła 

zostawiają wszystko i idą za Chrystusem. Z Ewangelii wiemy, z e niekto rzy 

z nich byli juz  uczniami Jana Chrzciciela i razem z nim oczekiwali na przyj-

s cie Mesjasza. Dlatego spotkanie z Jezusem było dla nich tak wyjątkowe. 

Bo g powołuje kaz dego z nas; ma dla nas plan i zadanie. Czy jednak nasze 

serca są gotowe do tego, aby jak Apostołowie zawierzyc  i przyjąc  to zapro-

szenie. Chrystus nie zmusza do tego, aby is c  za Nim, daje nam moz liwos c  de-

cydowania. Jednak nasze z ycie moz e byc  spełnione i szczęs liwe jedynie wte-

dy, gdy usłyszymy Boz y Głos i podąz ymy za Nim. Jezus wybiera nas osobi-

s cie, woła po imieniu jak ucznio w i jak oni osobis cie musimy odpowiedziec . 

Ta nasza odpowiedz  będzie miała wpływ nie tylko na nas, ale na kaz dego, 

kto rego Pan postawi na naszej drodze. Bo do Boz ego kro lestwa nie idzie się 

samemu, ale we wspo lnocie rodzinnej, społecznej i całego Kos cioła Chrystu-

sowego. 

Panie, uczyn  nasze serca wraz liwe na Two j głos i pomo z  rozpoznac  i do-

brze wykonac  nasze powołanie, do kto rego nas stworzyłes  i uzdolniłes .  



w 1880 r., 58 lat po z niej dwo ch lekarzy oficjalnie badało jej szczątki. Stwier-

dzili, z e serce s w. Marii ma cechy człowieka, kto ry zmarł niedawno. 

Jeszcze bardziej tajemnicze jest zjawisko zachowywania w stanie nienaru-

szonym tylko częs ci ciała. Tak jest na przykład ze s w. Antonim Padewskim 

(zm. 1231). W jego przypadku nie uległy zniszczeniu tylko język i struny gło-

sowe. W stanie nienaruszonym zachowały się tez  serce s w. Jo zefa Kalasan-

cjusza (zm. 1648), mo zg s w. Małgorzaty Marii Alacoque (zm. 1690) czy oczy 

s w. Rosaliny z Villeneuve (zm. 1329). Według teologo w w ten sposo b Bo g 

niejako uhonorował tę częs c  ciała, kto ra jakos  wyro z niała daną osobę za z y-

cia. 

W obecnos ci cudownie „zakonserwowanych” ciał dokonują się tez  cuda. 

Na przykład bł. Maria Catanea (zm. 1948) została uzdrowiona z paraliz u, gdy 

dotknęła relikwii ramienia s w. Franciszka Ksawerego. W 1956 r. w Areoli 

trzyletni chłopiec wpadł do kotła z wrzącą wodą i został bardzo powaz nie 

poparzony. Gdy w tej okolicy przechodziła procesja z sarkofagiem s w. Toma-

sza Coriego (zm. 1729), zbliz ono do trumny ubranka dziecka i w ciągu kilku 

dni s lady oparzen  znikły. Lekarze uznali to zjawisko za niemoz liwe do wytłu-

maczenia z naukowego punktu widzenia. 

Powszechność występowania 

Jedną z cech cudu nienaruszonych ciał jest powszechnos c  występowania 

w Kos ciele katolickim. S więtych i błogosławionych jest w nim około 10 tys. 

Na podstawie swoich badan  autor ksiąz ki wysuwa tezę, z e cudowna 

„konserwacja” występuje przeciętnie raz na 20 ciał oso b zmarłych w opinii 

s więtos ci. – Mamy do czynienia z tak wyjątkową częstotliwos cią przypad-

ko w, z e sama w sobie wydaje się cudowna i wyklucza moz liwos c , by był to 

zwykły zbieg okolicznos ci – podkres la. Warto zauwaz yc , z e zachowanie ciała 

w stanie nienaruszonym nie jest potrzebne do udowodnienia s więtos ci, a je-

go brak nie s wiadczy o tym, z e dana osoba s więta nie była. Częs c  cudownie 

„zakonserwowanych” ciał po jakims  czasie, czasem po wielu wiekach, ulega 

rozpadowi. 

Fenomen nienaruszalnos ci ciał występuje w Kos ciele katolickim i w pra-

wosławiu. W innych religiach, np. w buddyzmie, odnotowane są tylko poje-

dyncze takie przypadki. 

Niezwykłe zjawiska 

Cudowi niezniszczalnos ci bardzo często towarzyszą inne niezwykłe zjawi-

ska. Jednym z nich jest „zapach s więtos ci” – niezwykle słodki i przyjemny, 

kto ry utrzymuje się w pobliz u ciała s więtego przez miesiące, a nawet lata. 



Ciało s w. Teresy z A vili (zm. 1582) wydzielało zapach przez 330 lat po s mier-

ci, a s w. Rity z Cascii (zm. 1457) pachnie do dzis . Czasami zapach występo-

wał takz e na przedmiotach i w miejscach związanych ze zmarłym. W przy-

padku s w. Wincentego Pallottiego utrzymywał się miesiąc po jego s mierci 

mimo otwartych okien, a zapach obecny na ciele s w. Teresy Małgorzaty od 

Serca Jezusowego (zm. 1770) nawet na przedmiotach, kto rych uz ywała za 

z ycia. 

W licznych przypadkach stwierdzono brak zesztywnienia pos miertnego, 

a potem zachowanie elastycznos ci ciała, gdyz  nie zachodziły procesy gnilne. 

Często tez  pojawia się s wiez a krew – na przykład podczas pro by wyodręb-

nienia relikwii przez oderwanie sko ry czy częs ci ciała. Stwierdzono, z e rana 

po amputacji ramion s w. Mikołaja z Tolentino (zm. 1305) krwawiła 43 lata 

po jego s mierci. 

Nienaruszone ciała s więtych pociły się ro z nymi płynami, opisywanymi ja-

ko olej, woda, perfumy czy mas c . Ciało zmarłej w 1648 r. w Toledo bł. Marii 

od Jezusa do dzis  wydziela płyn o zapachu ro z y i jas minu. Rzadziej występuje 

utrzymywanie ciepłoty ciała przez długi czas po s mierci, porost paznokci, 

włoso w i brody. Zdarzało się tez , z e z ciał lub grobo w s więtych wydobywało 

się silne s wiatło, na przykład z ust s w. Ludwika Bertranda (zm. 1581). 

Wyjątkowym zjawiskiem jest pogodne oblicze, piękny wygląd i odmłod-

nienie cudownie zachowanych ciał. Takie zjawisko zaobserwowano w przy-

padku s w. Franciszka z Asyz u (zm. 1226) czy s w. Antoniego Padewskiego, 

a bliz ej naszych czaso w – s w. Bernadetty Soubirous (zm. 1879), kto rej twarz 

po ekshumacji nie nosiła s lado w cierpienia; mimo z e za z ycia cięz ko choro-

wała, oblicze było pogodne. 

Bez natury i człowieka 

Ciało moz e ulec „konserwacji” takz e bez cudownej interwencji, na skutek 

działania czynniko w naturalnych lub balsamowania przez człowieka. Dlate-

go czasami padają zarzuty, z e przypadki cudownego zachowania ciał nie są 

zjawiskami nadprzyrodzonymi. Jednak bezpos rednie badania pozwalają od-

rzucic  te oskarz enia, konserwacja naturalna czy balsamowanie wymaga bo-

wiem spełnienia s cis le okres lonych warunko w. Trzeba tez  zauwaz yc , z e ce-

chy, jakimi się wo wczas odznaczają szczątki, są inne niz  w przypadku cudow-

nego zachowania. Liczne ciała cudownie zachowane były poddawane nauko-

wej weryfikacji, kto ra potwierdzała, z e nie moz na tego zjawiska wyjas nic  

w sposo b naturalny. Częs c  odnajdywano w bardzo ro z nych warunkach s ro-

dowiskowych oraz temperaturach, kto re powinny przyspieszyc  rozkład. Co 

więcej, nawet po ekshumacji i zmianie otoczenia nie ulegały one zniszczeniu. 



Kontakt z powietrzem os miokrotnie przyspiesza rozkład szczątko w. Ciało 

s w. Kolmana (zm. 1012) przez 18 miesięcy pozostawało zawieszone na bel-

ce i nie uległo rozkładowi. Ciało s w. Bernardyna ze Sieny (zm. 1444) było 

wystawione przez 26 dni, s w. Anieli Merici (zm. 1540) – 30 dni. Z adne nie 

uległo rozkładowi. 

Kontakt wodą i wilgocią powoduje czterokrotnie szybszy rozkład szcząt-

ko w. Tymczasem ciało s w. Jozafata Kuncewicza (zm. 1623), kto re wrzucono 

do rzeki, zostało wyłowione niemal po tygodniu bez z adnych oznak znisz-

czenia. W takim samym stanie było, gdy 14 lat po z niej otwarto jego gro b, 

choc  był on tak wilgotny, z e rozkładowi uległy szaty. Ciało s w. Zofii Barat 

(zm. 1865) pozostało nienaruszone przez 28 lat, mimo z e jej szaty były wil-

gotne i pokryte ples nią, a trumna niemal całkowicie zniszczona. 

Ro wniez  pocho wek bezpos rednio w ziemi nie powodował rozkładu ciał 

niekto rych s więtych. Tak było w przypadku s w. Pacyfika (zm. 1721), pocho-

wanego w ten sposo b zgodnie z regułą zakonną. Wyjątkowym przykładem 

cudownej „konserwacji” jest przypadek s w. Andrzeja Boboli (zm. 1657). Za-

męczony przez kozako w, otrzymał tak wiele ran, z e trudno było go rozpo-

znac , a głowę odcięto. Szczątki pochowano w krypcie pod kos ciołem jezui-

to w w Pin sku. Gdy otwarto ją po 40 latach, stwierdzono, z e ciało zachowało 

się bez zmian, choc  rany powinny przyspieszyc  rozkład. Zwłaszcza z e gro b 

był wilgotny (szaty zgniły), a ciało znajdowało się obok innych rozkładają-

cych się szczątko w. 

Metodą na przyspieszenie rozkładu ciała jest pokrycie go wapnem. Tak 

zrobiono w przypadku s w. Franciszka Ksawerego (zm. 1522) czy s w. Jana 

od Krzyz a (zm. 1591), gdyz  chciano spowodowac  ich szybki rozkład do ko-

s ci ze względu na to, z e miały zostac  przewiezione w inne miejsce. Ciało 

s w. Franciszka było w nienaruszonym stanie nawet 142 dni po z niej, 

a s w. Jana do dzis  pozostaje niezniszczone. 

Według teologo w cudowne zachowanie ciał wielu s więtych Kos cioła ka-

tolickiego jest zapowiedzią powszechnego zmartwychwstania umarłych, 

a takz e znakiem s więtos ci z ycia danej osoby w takim stopniu, z e jej docze-

sne szczątki są gotowe na chwalebne zmartwychwstanie. 
Bogumił Łozin ski (kosciol.wiara.pl) 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Zgodnie z decyzją Papiez a Franciszka, dzisiejsza niedziela obchodzona jest 
jako Niedziela Słowa Boz ego. 

 Liturgiczne obchody tygodnia: 
poniedziałek – s więto Nawro cenia s w. Pawła, apostoła. 
wtorek – wspomnienie s więtych biskupo w Tymoteusza i Tytusa. Jest to 
ro wniez  Dzien  Islamu w kos ciele katolickim w Polsce. 
czwartek – wspomnienie s w. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Ko-
s cioła. 

 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie 
się w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. 

 W przyszłą niedzielę w parafiach os więcimskich przypada liturgiczna uro-
czystos c  s w. Jana Bosko, prezbitera i patrona miasta Os więcimia. 

 Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościo-
łach. W naszej s wiątyni w czasie Mszy s w. i naboz en stw moz e przebywac  40 
oso b. Zajmujemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku noszenia 
maseczek zakrywających usta i nos. Do Komunii s w. w pierwszej kolejno-
s ci przystępują osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Bardzo prosimy 
o przestrzeganie tych wskazan . Wszystkie naboz en stwa i Msze s w. odpra-
wiane w naszym kos ciele są transmitowane na parafialnym kanale YouTube. 

 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne na 2021 rok 
moz na zamawiac  telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii.  
Potrzebne dokumenty oraz sprawy losowe moz na załatwic  poprzez kontakt 
z księdzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 

 Odwiedziny chorych są moz liwe po wczes niejszym ustaleniu terminu 
z duszpasterzami. 

 Dziękujemy za ofiary złoz one w czasie Mszy s w. przeznaczone na po-
trzeby naszej parafii; zas  przed kos ciołem ofiarą do puszek wspieramy po-
szkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji. Za tydzien  niedzielna ofiara 
będzie zbierana na ubezpieczenie obiekto w kos cielnych. Pragniemy takz e 
podziękowac  za ofiary przekazane na konto parafialne. 

 Na stronie internetowej naszej parafii umieszczona została propozy-
cja modlitwy o błogosławieństwo dla rodziny. 

 Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich odwiedzających cmen-
tarz katedralnej parafii s w. Mikołaja przy ulicy Grunwaldzkiej, w kwestii se-
gregacji śmieci i odpadów, pozostających po uporządkowaniu grobów 
swoich bliskich. Szczego łowy komunikat związany z segregacją s mieci na 
cmentarzu został umieszczony w gablotach parafialnych.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 25.01 - ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA 

6.00   za zm. Mariana Szlago ra 

18.00  1. za zm. Halinę Drabczyn ską; 2. za zm. Bogusława Wawrzutę 

      3. za zm. Marię Szutkowską 

      4. (poza parafią) za zm. Henrykę Majdak 

WTOREK - 26 .01 - WSPOMNIENIE ŚW. BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA 

6.00   1. Dzięk.-błag. w int. dzieci i wnuko w oraz za dusze w czys c cu oczekujące  

      pomocy; 2. za zm. Kazimierza Z aka 

18.00  1. Dzięk.-błag. w int. Marioli z ok. 60 r. ur. oraz o nawro cenie w rodzinie 

      2. za zm. Kubę Jasin skiego; 3. za zm. Helenę Mokwę 

      4. (poza parafią) za zm. Marię Dyczek 

ŚRODA - 27.01            

6.00   za zm. Kacpra Grzeszka 

18.00  1. za zm. Jana Zwardonia w 11 r. s m.;2. za zm. Olgę Kowal 

      3. za zm. Małgorzatę Zęgotę; 4. za zm. Wiesława Szymalę 

      5. (poza parafią) za zm. Arkadiusza Jaska 

CZWARTEK - 28.01 - WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU 

6.00   za zm. Henryka Wanata 

18.00  1. za zm. Marię Cibicką; 2. za zm. Helenę Miciak 

      3. za zm. Czesławę Bochenek;  

      4. (poza parafią) za zm. Ryszarda Gutowskiego 

PIĄTEK - 29.01       

6.00   za zm. Lidię Kanię 

18.00  1. za zm. Tadeusza Jakubca; 2. za zm. Barbarę Gałuszkę 

      3. za zm. Romualda Go rę; 4. (poza Parafią) za zm. Jana Hrapkowicza 

SOBOTA - 30.01     

6.00   1. za zm. Adama Wandzela; 2. za zm. Łucję Mikołajczyk 

18.00  1. za zm. Anastazję, Maksymiliana i Władysława Kocembo w  

      2. za zm. Marię Kolczyn ską i Juliana Puchałkę; 3. za zm. Annę Przybyłę 

NIEDZIELA   31.01     4 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30   za zm. Martę Szubert z Januszem 

9.00   1. za zm. Antoniego Gierczaka; 2. za zm. Cecylię Chmurę 

      3. za zm. w styczniu 

10.30  1. za zm. Tadeusza Rajskiego; 2. za zm. Irenę Gansel 

12.00  Dzięk.-błag. o wszelkie łaski i zdrowie dla Julii z ok. 10 ur. 

18.00  za zm. Arkadiusza Jaska 

19.30  za zm. Barbarę Grabowską  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Hbr 5, 1-10; Ps 110; Mk 2, 18-22 

Wtorek: Hbr 6, 10-20; Ps 111; Mk 2, 23-28 

Środa: Hbr 7, 1-3. 15-17; Ps 110; Mk 3, 1-6 

Czwartek: Hbr 7, 25 - 8, 6; Ps 40; Mk 3, 7-12 

Piątek: Hbr 8, 6-13; Ps 85; Mk 3, 13-19 

Sobota: Hbr 9, 1-3. 11-14; Ps 47; Mk 3, 20-21 

Niedziela: Jon 3, 1-5. 10; Ps 25; 1 Kor 7, 29-31 

         Mk 1, 14-20 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 osób  

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 

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin: środa, godz. 17.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek, godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota, godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (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

