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W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się 

Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni 

w Piśmie. 

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. 

Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś 

nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». 

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy duch nie-

czysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa ja-

kaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». 

I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilej-

skiej. 

I czytanie:  Pwt 18, 15-20; Ps 95 

II czytanie: 1 Kor 7, 32-35; Ewangelia: Mk 1, 21-28 

Szabat dla Izraelitó w był nie tylkó dniem wólnym ód pracy, ale czasem pó-

s więcónym na szczegó lne spótkanie z Bógiem: na czytanie i rózwaz anie Tó-

ry, najwaz niejszegó tekstu óbjawiónegó judaizmu, na módlitwę i medytację. 



...I NIE TYLKO 

Prorok zwiastunem życia  

  Jedną z tajemnic z ycia jest tó, z e nie jest ónó ukierunkówane. Jest zaw-

sze ótwarte na milióny móz liwós ci. O tym, w jakim kierunku pópłynie rzeka 

z ycia, decydują wydarzenia. Obserwują tó wszyscy badający dzieje z ycia na 

ziemi, rózwó j jednych gatunkó w i ich zanik, pójawianie się nówych... 

Pódóbnie jest z z yciem duchówym. Pismó S więte mó wi ó interwencjach 

Bóga, któ re zmieniają kierunek rózwóju tegó z ycia. Znak tó, z e mechanizmy 

z ycia, mimó z e dla nas nie są ukierunkówane, pózóstają pód idealną kóntrólą 

Bóga. On sam nad nimi panuje. 

W swych interwencjach Bó g częstó pósługuje się prórókami. Są tó wybrani 

przez Bóga ludzie, któ rzy mają przekazac  w swym pókóleniu wiadómós c  pó-

chódzącą ód Stwó rcy. Ona wcale nie musi dótyczyc  tegó, có się stanie. Ona 

najczęs ciej ma na uwadze prawdziwe dóbró ludzi wspó łczesnych prórókówi. 

Człówiek w swóim egóizmie pótrafi jednak kaz dą sytuację wykórzystac  dla 

swegó pózórnegó dóbra. Póniewaz  prórócy cieszyli się wielkim autórytetem, 

wielu chciałó się pódszyc  pód ich misję. Tak pójawili się fałszywi prórócy. 

Bó g sam przestrzega swych wybranych, by byli óstróz ni. By umieli rózpó-

Częstó ódbywałó się tó w synagódze, z ydówskim dómu módlitwy. Tam ucze-

ni w Pis mie czytali fragmenty s więtych Ksiąg i kómentówali je. Tak byłó ró w-

niez  wtedy, gdy dó synagógi przyszedł Jezus - w szabat wszedł i nauczał. Jed-

nak Jegó nauka była wyjątkówa: uczył ich bowiem jak ten, kto ry ma władzę. 

Słuchający Gó wyczuli ód razu tę wyjątkówą móc z jaką przemawiał. I nic 

dziwnegó, mó wił bówiem w imieniu swójegó Ojca. Dó synagógi przyszedł 

jednak któs , któ według wielu nie pówinien tam byc  – człówiek ópętany 

przez złegó ducha. Musiał ón bardzó cierpiec  z tegó pówódu i nic dziwnegó, 

z e szukał ratunku u Bóga, a byc  móz e wiedział, z e będzie tam Jezus, niezwy-

kły Nauczyciel, ó któ rym wielu juz  słyszałó. Nic tez  dziwnegó, z e zły duch 

krzyczał przez ópętanegó: Przyszedłes  nas zgubic . Wiem kto jestes : Ś więty 

Boga. Jezus, który przyszedł na świat, aby nas wyzwólić ód zła, ód grzechu 

i szatana, nie mó gł w tym s więtym miejscu módlitwy pózóstawic  zniewóló-

negó człówieka bez pómócy. Milcz i wyjdz  z niego! Ten rózkaz Chrystusa nie 

pózóstawiał z adnych wątpliwós ci: ma On móc, przed któ rą ucieka wszelkie 

złó. Dlategó w kaz dej sytuacji, któ ra nas przygniata, w grzechu, któ ry nas 

zniewala wółajmy: przyjdz  Panie Jezu! Przyjdz  ze swóją mócą, aby nas pód-

nies c  z upadku, óczys cic , wyzwólic . Przyjdz , aby nam wskazac  drógę, pópró-

wadzic  dó Ojca, bó z Tóbą Panie, wszystkó jest móz liwe.  



O co proszę?  

O radykalne poddanie się mocy działającego Słowa i o łaskę nawrócenia 

Stanę bliskó Jezusa, któ ry naucza w synagódze. Wejdę w panujący tam kli-

mat ciszy i zasłuchania (ww. 21-22). Będę wsłuchiwał się w Jezusa, aby dó-

s wiadczyc  mócy Jegó słówa. Zóbaczę zdumienie słuchaczy. Wypówiadane 

przez Jezusa słówa póruszają głębókó. Uczy jak ten, któ ry ma władzę. 

Jezus tak samó dzisiaj przemawia z mócą. Có mógę pówiedziec  ó mójej pó-

znac  próróka fałszywegó. Mójz esz mó wi jasnó: Jedni wystąpią w imieniu Bó-

ga, chóc  On ich nie pós le. Szczegó lnie częstó będą się nimi pósługiwac  ludzie 

mający władzę, by wspierali ich interesy. Inni wysłani przez Bóga sprzenie-

wierzą się swej misji i w ich ustach pójawi się kłamstwó. Mając uprawnienia 

ód Bóga, będą mó wic  w imieniu swóim lub tych, któ rym chcą się pódóbac , 

a nie w imieniu Bóga. 

Jes li chcemy wygrac  z ycie dóczesne i wieczne, trzeba ópanówac  sztukę 

rózpóznawania prórókó w, któ rych słuchamy. Dzis  jest ich wielu. Jedni pówó-

łują się na dane psychólógii, inni sócjólógii, jeszcze inni na wspó łczesnych fi-

lózófó w, pólitykó w, spikeró w telewizji i radia, dziennikarzy, twó rcó w rekla-

my... Wszystkim bardzó zalez y na tym, by inni im uwierzyli... 

Trzeba dóbregó wzróku serca, by spójrzec  w dusze wspó łczesnych próró-

kó w i umiec  rózeznac  ich mótywacje. Tak jest w skali spółecznej. Waz niejsze 

jednak jest tó w skali indywidualnej, w s ródówisku ródzinnym, sąsiedzkim, 

zawódówym... Prórócy prawdziwi i fałszywi są bliskó. Kaz degó dnia słyszy-

my ich słówa... 

Pytanie tylkó, czy umiemy rózpóznac  tych, któ rymi pósługuje się Bó g. Oni 

zawsze stóją w óbrónie Bóz egó prawa w całós ci, nie lekcewaz ą ani jednegó 

przykazania. Oni tez  mają na uwadze nasze prawdziwe dóbró. Czasem wska-

zują je na trudnej dródze, ale tylkó ónó jest dóbrem. 

Rzecz ciekawa, z e demóny rózpóznawały w Chrystusie s więtegó, a ludzie 

nie rózpóznawali. Częstó ws ciekły atak zła na danegó człówieka jest wyni-

kiem rózpóznania w nim s wiadka i pró Niestety ótóczenie nie stanie pó jegó 

strónie, bó się óbawia kónsekwencji. 

Z ycie móz na wygrac , słuchając ludzi wysłanych przez Bóga. On nas kócha 

i dó kaz degó wysyła swóich zwiastunó w. Trzeba ich rózpóznac . Któ nie umie 

słuchac  próróka, ginie w pułapkach zastawiónych przez fałszywych próró-

kó w. 

Czy znamy imióna prawdziwych Bóz ych prórókó w? Czy pótrafimy zdema-

skówac  fałszywych? 
ks. Edward Staniek 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

stawie słuchania? Czy Jegó Słówó mnie pórusza? Czy nie ulegam rutynie 

i przyzwyczajeniu? Jaki wpływ na móje códzienne z ycie ma Słówó usłyszane 

w Liturgii? 

Wejdę w wydarzenie, któ re miałó miejsce w synagódze. Opętany człówiek 

krzyczy, kiedy słyszy przemawiającegó Jezusa (ww. 23-24). Wyóbraz ę sóbie 

ósłupienie ludzi wyrwanych z zasłuchania i z zadumy. Sytuacja, któ ra pótrafi 

przerazic . 

Us wiadómię sóbie, z e najbardziej przeraz ająca jest w synagódze bieda 

człówieka, któ ry znajduje się w mócy złegó. Zły nie pózwala mu słuchac  Jezu-

sa. Ródzi się w nim lęk i agresja. Złó, któ re ópanówuje człówieka, przeszka-

dza w spótkaniu ze Słówem. 

Wydarzenie w synagódze przypómina mi, z e zatrzymywane w sercu złó 

będzie mnie zamykałó na szczere i hójne słuchanie Słówa. Czy nie trwam 

w stanie grzechu cięz kiegó? Silny niepókó j, jaki budzi się w sercu pód wpły-

wem Słówa, móz e byc  wezwaniem dó óczyszczenia i zerwania ze złem. 

Wsłucham się w Jezusa, któ ry z całą mócą swójegó słówa uwalnia człówie-

ka nękanegó przez złó (ww. 25-26). Jezus pókazuje mi, jak wielką móc pósia-

da Jegó słówó. Zapytam siebie ó póstawę wiary i przekónania, z jaką słucham 

Jegó słówa. 

Póprószę górącó Jezusa, aby ódnówił we mnie wiarę w móc Jegó słówa. 

Będę Gó prósił, aby mnie uwólnił ód wszystkiegó, có zamyka mnie na przyję-

cie Jegó słówa. 
Krzysztóf Wóns SDS/Salwatór 

Alessandra Lucrezia Romola del Ricci uródziła się 

we Flórencji 23 kwietnia 1522 r. jakó có rka Piótra, na-

czelnika republiki flórenckiej, i Katarzyny Panzaró dei 

Firidólfi. Pó s mierci matki, gdy miała 6 lat, zóstała ódda-

na na wychówanie dó klasztóru benedyktynek w Mónti-

celli, gdzie przebywala jej ciótka. Pó ópuszczeniu tegó 

klasztóru i kró tkim ókresie z ycia w s wiecie, w wieku 12 

lat wstąpiła dó dóminikan skiegó klasztóru s w. Wincen-

tegó w Prató w Tóskanii (w któ rym spówiednikiem był 

jej stryj, Tymóteusz). Rók pó z niej ótrzymała habit i przyjęła imię Katarzyna. 

Szybkó wzrastała w cnótach. W wieku 25 lat zóstała przełóz óną klasztóru. 

Okazała się byc  sprawną administratórką i órganizatórką z ycia klasztórnegó. 

Z jej rad kórzystali ksiąz ęta, biskupi i kardynałówie. Kórespóndówała z trze-



Świat podziwia jedynie ofiarę spektakularną,  
ponieważ nie zna wartości ofiary ukrytej i cichej. 

św. Josemaría Escrivá de Balaguer  

Celibat jest znakiem wolności, która służy. 
św. Jan Paweł II  

CYTATY PRZY KAWIE 

ma przyszłymi papiez ami: Marcelim II, Klemensem VIII i Leónem XI, a takz e 

ze s w. Filipem Nereuszem, s w. Karólem Bórómeuszem i s w. Marią Magdale-

ną de Pazzi. Swóich rad udzielała zaró wnó ósóbis cie, jak i kórespóndencyj-

nie. Niemal ód póczątku z ycia zakónnegó zmagała się z pówaz nymi chóróba-

mi, któ re przygótówały ją na kólejne dós wiadczenia. 

Od lutegó 1542 r. przez kólejnych 12 lat Katarzyna przez ywała có tydzien  

bó l z pówódu stygmató w, trwający zazwyczaj ód czwartkówegó pópółudnia 

dó pópółudnia w piątek. W trakcie głębókiej módlitwy i kóntemplacji tajem-

nic męki Pan skiej na jej palcu pójawiała się ró wniez  óbrączka, symbólizująca 

zas lubiny z Chrystusem. Częstó przez ywała wielógódzinne ekstazy związane 

z rózwaz aniem Drógi Krzyz ówej. W tym czasie wielókrótnie ódnósiła rózma-

ite bólesne rany. Wies c  ó nich s ciągała dó Prató tłumy pielgrzymó w i dóstój-

nikó w. Papiez  Paweł III wysłał kómisję kardynalską, któ ra uznała nadprzy-

ródzóny charakter zjawisk. 

Mistyczne przez ycia Katarzyny były z le ódbierane przez wspó łsióstry, któ -

re pró bówały ją póniz ac  i szydziły z niej. Jednak s więtós c  i póbóz nós c  Kata-

rzyny óstatecznie przekónały sióstry dó prawdziwós ci jej przez yc . Dós wiad-

czenia stygmató w ustały na prós bę samej Katarzyny i pó usilnych módli-

twach całegó kónwentu, gdyz  sława mistyczki uniemóz liwiała nórmalne z y-

cie zakónne. 

Katarzyna zóstawiła pó sóbie pisma ascetyczne, utwóry póetyckie i kóre-

spóndencję. Najsłynniejszym utwórem jest "Kantyk ó Męce Pan skiej", niemal 

w całós ci składający się z cytató w biblijnych. Dó dzis  jest ón s piewany 

w klasztórach dóminikan skich, szczegó lnie w ókresie Wielkiegó Póstu. 

Zmarła 2 lutegó 1590 róku. Pó wielu przerwach i ópó z nieniach w prócesie 

beatyfikacyjnym, dó gróna błógósławiónych wprówadził ją papiez  Klemens 

XII w 1732 r.; w 1746 r. papiez  Benedykt XIV zaliczył ją dó gróna s więtych. 

Jej relikwie spóczywają w klasztórze w Prató. Jest patrónką Prató, wytwó r-

có w fajek, handlarzy wyróbó w tytóniówych i ósó b chórych.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Parafie ós więcimskie s więtują dzisiaj uróczystós c  patróna miasta - s w. Jana Bóskó. 
 Liturgiczne obchody tygodnia: 
wtorek – s więtó Ofiarówania Pan skiegó. Jest tó zarazem Dzien  Z ycia Kónsekrówane-
gó. Składka przeznaczóna jest na zakóny kóntemplacyjne. Pódziękujmy takz e za 
pówółania zakónne z naszej parafii. 
środa – wspómnienie s w. Błaz eja, biskupa i męczennika. Udzielimy w tym dniu spe-
cjalnegó błógósławien stwa za jegó wstawiennictwem. 
piątek – wspómnienie s w. Agaty, dziewicy i męczennicy. 
sóbóta - wspómnienie s więtych męczennikó w Pawła Miki i Tówarzyszy. 
 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rózpócznie się 
w naszym kós ciele w s ródę ó gódz. 17.00. 
 Kandydatów do bierzmowania zapraszamy do udziału w spotkaniu na para-

fialnym kanale YouTube. Katecheza ódbędzie się w najbliz szą s ródę bezpós rednió 
pó Mszy s w. wieczórnej (ók. 18.45). 
 W tym tygodniu przypadają:  
pierwszy czwartek - pamiętajmy w módlitwie ó tych, któ rzy pracują na niwie Pan -
skiej; prós my takz e ó nówe pówółania kapłan skie, zakónne i misyjne. 
pierwszy piątek - szczególną cześć oddajemy Najświętszemu Sercu Pana Jezu-
sa. W czasie Mszy s w. ó gódz. 9.00 pragniemy módlic  się w intencji wszystkich se-
nióró w óraz człónkó w Klubu Inteligencji Katólickiej w Bielsku-Białej i pódópie-
cznych Katólickiegó Dómu Opieki „Jó zefó w”. Msza s w. w intencji dzieci zóstanie ód-
prawióna ó gódz. 16.30. Okazja dó spówiedzi s w. będzie ód gódz. 16.00. 
pierwsza sobota - czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Módli-
twa ó pókó j na całym s wiecie rózpócznie się ó gódz. 17.30. 
 Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościołach. 
W naszej s wiątyni w czasie Mszy s w. i nabóz en stw móz e przebywac  40 ósó b. Zajmu-
jemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakry-
wających usta i nos. Dó Kómunii s w. w pierwszej kólejnós ci przystępują ósóby 
przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Bardzó prósimy ó przestrzeganie tych wskazan . 
Wszystkie nabóz en stwa i Msze s w. ódprawiane w naszym kós ciele są transmitówane 
na parafialnym kanale YóuTube. 
 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne na 2021 rók móz na za-
mawiac  telefónicznie w gódzinach urzędówania kancelarii. Pótrzebne dókumenty 
óraz sprawy lósówe móz na załatwic  póprzez kóntakt z księdzem pełniącym w da-
nym dniu dyz ur. 
 Odwiedziny chorych są móz liwe pó wczes niejszym ustaleniu terminu. 
 Dziękujemy za ofiary złóz óne w czasie Mszy s w. przeznaczóne na ubezpieczenie 
óbiektó w kós cielnych óraz za ófiary złóz óne tydzien  temu dó puszek dla pószkódó-
wanych w trzęsieniu ziemi w Chórwacji. Sumę 2121 zł przekazalis my na kóntó Cari-
tas Pólska. Za tydzien  niedzielna ófiara będzie zbierana na Seminarium Duchówne. 
 Na strónie internetówej naszej parafii umieszczóna zóstała propozycja modlitwy 

o błogosławieństwo dla rodziny. Zachęcamy dó wspó lnej módlitwy w dómu. 
 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 01.02 
6.00  za zm. Karóla Wajdę 
18.00 1. za zm. ródzicó w Marię i Jó zefa; 2. za zm. Zófię Machaczek w 9 r. s m. 
    3. za zm. Jerzegó Czepiela w 1 r. s m.; 4. (póza parafią) za zm. Halinę Byrdziak 

WTOREK - 02.02 - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
6.00  1. za zm. Ryszarda Gutówskiegó; 2. za zm. Tadeusza Rajskiegó 
9.00  za zm. ródzicó w Natalię i Stefana Werneró w w r. s m. 
18.00 1. za zm. Mariannę Jakubczak; 2. za zm. Marię Cibicką 
    3. za zm. Rómana Targósza w 25 r. s m. 
    4. (póza parafią) za zm. Andrzeja Mikółajczyka 

ŚRODA - 03.02            
6.00  w int. Panu Bógu wiadómej 
18.00 1. za zm. przyjació ł: Barbarę, Cecylię, Stanisława, Marię i Eugeniusza Róznera  
    2. za zm. Annę Przybyła; 3. za zm. Jerzegó Czepiela 
    4. za zm. mamę Helenę Zawalską i syna Kamila Zawalskiegó 
    5. (póza parafią) za zm. Kacpra Grzeszka 

CZWARTEK - 04.02     
6.00  za zm. Mariana Szlagó ra 
18.00 1. Dzięk.-błag. ó dar zdrówia, miłós ci i miłósierdzia óraz łaskę mądregó     
    wychówywania dzieci dla Elz biety Balcer-Tómczak z ók. 40 r. ur. 
    2. za zm. Jadwigę Gabrys  w 16 r. s m. 
    3. za zm. Jó zefa Lewickiegó w 4 r. s m. óraz za ródzicó w z óbu strón 
    4. (póza parafią) za zm. Henryka Wanata 

PIĄTEK - 05.02 - WSPOMNIENIE ŚW. AGATY 
6.00  Msza s w. wynagradzająca za bluz nierstwa i zniewagi wóbec Najs więtszegó   
    Sakramentu 
9.00  O Bóz e błóg. dla człónkó w KIK w Bielsku-Białej óraz persónelu,         
    pódópiecznych i darczyn có w katólickiegó Dómu Opieki „Jó zefó w” 
16.30 w intencji dzieci 
18.00 1. za zm. Marię Cibicką; 2. za zm. Janinę Drózdek 
    3. (póza Parafią) za zm. Jana Hrapkówicza 

SOBOTA - 06.02 - WSPOM. ŚW. MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY 
6.00  1. w intencji Panu Bógu wiadómej; 2. za zm. Bógusława Wawrzutę 
18.00 1. za zm. Stanisława i Janinę óraz Marię Lamers  
    2. za zm. Jerzegó Jabłón skiegó 
    3. (póza Parafią) za zm. Arkadiusza Jaska 

NIEDZIELA - 07.02 - 5 NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30  za zm. Witólda Gieleckiegó 
9.00  1. za zm. Marię w 7 r. s m. i Jó zefa Babin skich; 2. za zm. Janinę Drózdek 
10.30 1. za zm. Helenę Miciak; 2. za zm. Barbarę Gałuszkę 
12.00 za zm. Małgórzatę Zęgótę 
18.00 za zm. Andrzeja Rzeszutkó 
19.30 za zm. Czesławę Bóchenek  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Hbr 11, 32-40; Ps 31; Mk 5, 1-20 

Wtorek: Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40 

Środa: Hbr 12, 4-7, 11-15; Ps 103; Mk 6, 1-6 

Czwartek: Hbr 12, 18-19. 21-24; Ps 48; Mk 6, 7-13 

Piątek: Hbr 13, 1-8; Ps 27; Mk 6, 14-29 

Sobota: Hbr 13, 15-17. 20-21; Ps 23; Mk 6, 30-34 

Niedziela: Hi 7, 1-4. 6-7; Ps 147A; 1 Kor 9, 16-19. 22-23 

         Mk 1, 29-39 

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 

Śprawy 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

