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Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści 

dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. 

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!» 

I czytanie: Rdz 9, 8-15; Ps 25 

II czytanie: 1 P 3, 18-22; Ewangelia: Mk 1, 12-15 

Kiedy przychodzi nam wykonac  jakieś  wyjątkowo trudne zadanie, kiedy 

jeśt przed nami czaś pro by i walki z przeciwnoś ciami, potrzebujemy umoc-

nienia.  

Przed Jezuśem był właś nie taki czaś. Wiedział, z e wśzyśtkie moce zła będą 

walczyc  przeciw Niemu. Dlatego Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Oto-

czony Aniołami i zwierzętami przez czterdzieś ci dni umacniał śwoją ludzką 

naturę, aby śprośtac  zadaniu, jakie było przed Nim. W modlitwie z Bogiem 

Ojcem nabierał śił i mocy, aby śtanąc  przed wśzyśtkimi nieśzczęś ciami, jakie 

człowiek śprowadził na śiebie przez niepośłuśzen śtwo Stwo rcy. Dlatego Sza-

tan, gło wny śprawca zła w ś wiecie, pro bował wśzelkimi śpośobami odwieś c  



...I NIE TYLKO 

O co proszę?  

O całkowitą uległość Duchowi Świętemu w przeżywaniu Wielkiego Postu 

Będę wpatrywał śię w Jezuśa, kto ry odczuwa śilne wezwanie Ducha, aby 

udac  śię na puśtynię (w. 12). Pośtaram śię towarzyśzyc  Jezuśowi w Jego śa-

motnej drodze na miejśce odośobnienia. Poprośzę Go, abym potrafił dobrze 

rozeznac  zamiary Ducha S więtego względem mnie. 

Zwro cę uwagę na śymbolikę puśtyni. Jeśt nie tylko miejścem modlitwy, 

ale takz e miejścem kuśzenia przez śzatana (w. 12). Jezuś uś wiadamia mi, z e 

im bardziej będę śtarał śię z yc  pod natchnieniem Ducha, tym bardziej będę 

atakowany przez diabła. 

„Czterdzieś ci dni” (w. 12) to śymbol czaśu, jaki jeśt mi potrzebny do na-

wro cenia i przylgnięcia do Jezuśa. W tym znaczeniu całe moje z ycie jeśt cza-

śem nawro cenia. Wielki Pośt przypomina mi, z e śzukanie woli Boga jeśt pro-

gramem na całe z ycie. S ciś le łączy śię z pośtawą modlitwy, pokuty i walki ze 

złem. Czy chcę iś c  taką drogą? O co chciałbym prośic  Jezuśa? 

„Aniołowie Mu uśługiwali” (w. 13). Ta wiadomoś c  jeśt dla mnie pocieśze-

niem. Z yjąc dla Jezuśa, nie tylko będę kuśzony przez diabła; mogę takz e li-

czyc  na ciągłą obecnoś c  dobrych anioło w. Pomodlę śię do mojego Anioła 

Stro z a o śzczego lną opiekę w czaśie Wielkiego Pośtu. 

Wro cę do śceny z Ewangelii. Będę towarzyśzył Jezuśowi, kto ry z puśtyni 

udaje śię do Galilei. Głośzenie Dobrej Nowiny rozpoczyna od śwojego rodzin-

nego miaśta. Wezwanie do nawro cenia kieruje najpierw do najbliz śzych 

(w. 14-15). O co chciałbym prośic  Jezuśa dla mojej rodziny i wśpo lnoty? 

W śerdecznej modlitwie będę prośił Jezuśa, aby pośyłał mi śwojego Ducha 

Jezuśa od tej wyjątkowej miśji ratowania zagubionej ludzkoś ci. Nie mo gł śię 

jednak ro wnac  z Boz ą mocą i mądroś cią. Dlatego po czterdzieśtu dniach mo-

dlitwy i walki ze Złym, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Boz ą. 

Przez trzy lata, dniem i nocą napominał, nauczał, uzdrawiał , wśkazywał dro-

gę powrotu do Boga mo wiąc: Czas się wypełnił i bliskie jest kro lestwo Boz e. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! I odtąd, przez tyśiąclecia, ta nauka jeśt 

głośzona kaz demu z naś przez pośługę Koś cioła. I my ro wniez  jeśteś my nara-

z eni na diabelśkie pokuśy, aby z yc  po śwojemu, według właśnej woli i wygo-

dy, jaką proponuje ś wiat. Dlatego czaś Wielkiego Pośtu jeśt nam tak bardzo 

potrzebny, aby umocnic  śię na modlitwie, adoracji, naboz en śtwach, bo gdy 

będziemy bliśko Chryśtuśa, Szatan na pewno w naś nie zwycięz y.  



modlitwy i pokuty, abym dał śię prowadzic  jego natchnieniom. Będę Mu po-

wierzac  mo j Wielki Pośt: „Jezu, pośyłaj mi Ducha modlitwy i pokuty, abym 

dobrze przez ył ten ś więty czaś!”. 
Krzyśztof Wonś SDS/Salwator 

Wyjdźmy na pustynię i odnówmy przymierze 

Biblia to hiśtoria przymierzy Boga z ludz mi. W tej hiśtorii Bo g śzuka czło-

wieka, by objawic  mu śwą miłoś c , człowiek zaś  niekiedy odpowiada na mi-

łoś c  miłoś cią, a niekiedy ucieka, chowa śię, odwraca. Bo g jeśt wierny, czło-

wiek nie zawśze, czaśem zdradza. „Drogi Twe, Panie, to łaśka i wiernoś c ” – 

głośi pśalm. Hiśtoria Noego z I czytania jeśt pierwśzym tekśtem biblijnym, 

w kto rym Bo g zawiera „explicite” przymierze z człowiekiem. Jego znakiem 

jeśt tęcza: „Łuk mo j kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między 

Mną a ziemią” (Rdz 9,13). Katechizm podkreś la: „Przymierze z Noem pozo-

śtaje w mocy, dopo ki trwa czaś narodo w, az  do powśzechnego głośzenia 

Ewangelii” (KKK 58). Zdanie to przywodzi na myś l tajemniczą wypowiedz  

Jezuśa: „A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, az  czaśy pogan śię wypeł-

nią” (Łk 21,24). Wśzyśtkie przymierza ośiągają śwą pełnię w ośobie Jezuśa 

Chryśtuśa. „Bo g śtał śię człowiekiem, aby człowiek śtał śię Bogiem” – nie wa-

hali śię mo wic  Ojcowie Koś cioła. To znaczy: Bo g śię wcielił, aby człowiek 

mo gł zośtac  przebo śtwiony i z yc  wiecznie. Wcielony Bo g umarł na krzyz u 

i zmartwychwśtał, abyś my my – zjednoczeni z Nim – mogli zmartwychwśtac . 

W II czytaniu widzimy ześtawienie uniwerśalnego zbawienia w Chryśtuśie 

z arką Noego, w kto rej „niewielu, to jeśt ośiem duśz, zośtało uratowanych 

przez wodę”. To uratowanie przez wodę za czaśo w Noego śtanowi znak śa-

kramentu chrztu: „teraz ro wniez  zgodnie z tym wzorem ratuje waś ona 

[woda] we chrzcie...”. Chrześt jeśt zanurzeniem w ś mierci i zmartwychwśta-

niu Chryśtuśa i jako taki śtanowi nieodwołalne przymierze z Bogiem. Chrztu 

nie moz na wymazac . Pozośtawia on niezatarte znamię (charakter). Niezatar-

te, tak jak nieodwołalna jeśt wiernoś c  Boga. Człowiek ochrzczony moz e jed-

nak wybrac  zaprzan śtwo, odwro cenie śię od Boga plecami. By tak śię jednak 

z nami nie śtało, trzeba czaśem wyjś c  na puśtynię, to znaczy podjąc  walkę – 

mocą Ducha – z śzatan śkim kuśzeniem w naś i woko ł naś. Dziśiejśza Ewange-

lia mo wi, z e „Duch wyprowadził Jezuśa na puśtynię”. Pozwo lmy i my w okre-

śie Wielkiego Pośtu wyprowadzac  śię na puśtynię, gdzie poznając właśną 

kruchoś c , moz emy jeśzcze bardziej poznac  miłoś c  Boga i poczuc  śię wśpoma-

ganymi przez Jego anioło w. Co konkretnie znaczyłoby wyjś cie na puśtynię? 

To m.in. podjęcie klaśycznych uczynko w: jałmuz ny, pośtu i modlitwy. Pewien 



WIELKOPOSTNE ZAMYŚLENIA 

znajomy w kaz dy piątek nie śpoz ywał obiadu, ale w tym czaśie modlił śię. 

Zaośzczędzone pieniądze wkładał do puśzki na biednych. Pomyś lmy, jak 

konkretnie wychodzic  na naśzą puśtynię. 
O. Dariuśz Kowalczyk SJ 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

Ciężka i bardzo bolesna choroba nauczyła ją, jak 

próżne są dobra i ponęty świata. 

Izabela była co rką kro la Francji, Ludwika VIII, 

i ś w. Blanki z Kaśtylii. Jej bratem był ś w. Ludwik IX. Uro-

dziła śię w 1225 roku. Pomimo, z e pochodziła z rodziny 

kro lewśkiej, otrzymała na zamku śurowe wychowanie. 

Wyniośła z domu rodzinnego zamiłowanie do modlitwy 

i czyśtoś c  obyczajo w. Ze względo w dynaśtycznych kilka-

krotnie proponowano jej małz en śtwo. Odmawiała. Nie 

zgodziła śię na zaś lubiny z Konradem, śynem ceśarza 

Fryderyka II, mimo interwencji śamego papiez a Inno-

centego IV. Wybrała śłuz bę Bogu poprzez śpełnianie czyno w pokutnych 

i dzieł miłośierdzia. 

Najpiękniejśzym dniem Izabeli było załoz enie nowej rodziny zakonnej 

w Longchamp koło Paryz a w roku 1255. Siośtry z tego klaśztoru obrały śobie 

za cel c wiczenie śię w cnocie pokory, by w ten śpośo b naś ladowac  Najś więt-

śzą Maryję Pannę. Dlatego śiośtry przybrały nazwę "mniejśzych". Izabela 

przy wśpo łpracy ś w. Bonawentury (1221-1274) ułoz yła dla nich złagodzoną 

regułę ś w. Klary (klaryśek). Regułę zatwierdził papiez  Urban IV w 1263 ro-

ku. We wśpomnianym klaśztorze Izabela śpędziła ośtatnie lata śwego z ycia. 

Dwa lata przed ś miercią ponownie nawiedziła ją bardzo boleśna i cięz ka cho-

roba, kto rą znośiła z heroiczną cierpliwoś cią i poddaniem śię woli Boz ej. 

Zmarła 23 lutego 1270 r. Na właśne z yczenie zośtała pochowana w śwoim 

klaśztorze w habicie zakonnym. W uroczyśtoś ciach pogrzebowych wziął 

udział jej brat, ś w. Ludwik IX, kro l francuśki, kto ry śam kilka mieśięcy po z -

niej (25 śierpnia 1270 roku) zmarł. 

Koś cio ł, w kto rym pochowano Izabelę, uległ zniśzczeniu w czaśie rewolu-

cji francuśkiej. Prawdopodobnie jej relikwie zośtały przenieśione do pary-

śkiej bazyliki Saint Deniś. 

Agnieśzka d'Harcourt, dama dworu Izabeli, autorka jej biografii, przytacza 

40 wypadko w cudownych uleczen  za wśtawiennictwem Izabeli. Po ich roz-

patrzeniu papiez  Leon X w roku 1521 wynio śł ją do godnoś ci ołtarzy i wpiśał 

ją do katalogu błogośławionych.  
za ILG 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  
poniedziałek - ś więto Katedry S w. Piotra, apośtoła. 
 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodziez y i rodzin rozpocznie śię 
w naśzym koś ciele w ś rodę o godz. 17.00. Zapraśzamy do wśpo lnej modli-
twy. 
 Klub Inteligencji Katolickiej zapraśza na REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  do 
Katedry ś w. Mikołaja w dniach 22, 23, 24 lutego 2021r. o godz. 18.30. Reko-
lekcje o tematyce „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu”(Rz 12,2) po-
prowadzi kś. dr Marek Studenśki.  
 Zapraszamy wiernych do udziału w nabożeństwach pasyjnych: 
Droga Krzyżowa: piątek o godz. 16.30 i 17.15. Przypominamy, z e wierny, 
kto ry poboz nie odprawia Drogę Krzyz ową moz e uzyśkac  odpuśt zupełny, 
śpełniając przy tym zwykłe warunki odpuśtu. 
Gorzkie Żale z kazaniem paśyjnym: niedziela o godz. 17.00. W tym roku ka-
zania paśyjne wygłośi kś. Roman Kanafek.   
 Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościo-

łach. W naśzej ś wiątyni w czaśie Mśzy ś w. i naboz en śtw moz e przebywac  40 
ośo b. Zajmujemy miejśca wśkazane. Przypominamy o obowiązku noszenia 
maseczek zakrywających usta i nos. Do Komunii ś w. w pierwśzej kolejnoś ci 
przyśtępują ośoby przyjmujące Pana Jezuśa na rękę. Bardzo prośimy 
o prześtrzeganie tych wśkazan . Wśzyśtkie naboz en śtwa i Mśze ś w. odpra-
wiane w naśzym koś ciele śą tranśmitowane na parafialnym kanale YouTube. 
 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mśzalne na 2021 rok moz -
na zamawiac  telefonicznie  w godzinach urzędowania kancelarii. Potrzebne 
dokumenty oraz śprawy lośowe moz na załatwic  poprzez kontakt z kśiędzem 
pełniącym w danym dniu dyz ur. 
 Odwiedziny chorych śą moz liwe po wcześ niejśzym uśtaleniu terminu 
z duśzpaśterzami. 
 Dziękujemy za ofiary złoz one w czaśie Mśzy ś w. przeznaczone na potrze-
by naśzej parafii. Za tydzien  niedzielna śkładka będzie zbierana na potrzeby 
naśzego koś cioła. Dziękujemy takz e wśzyśtkim, kto rzy nie mogąc ucześtni-
czyc  we Mśzy ś w. w koś ciele trośzczą śię o śwoją parafię przekazując śwo j 
dar na konto parafialne.  
 W przyśzłą niedzielę modlitwą i ofiarą do puśzek (przy wyjś ciu z koś cioła) 

będziemy mogli wesprzeć dzieci Afryki (Ad genteś). 
 Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne informuje, z e rozliczenie 
podatkowe z odpiśem 1% na rzecz Stacjonarnego Hośpicjum im. S w. Jana 
Pawła II moz na dokonac  w kaz dą ś rodę od godz. 16.00 do 17.00 w budynku 
Hośpicjum przy ul. Zdrojowej 10. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 22.02 - ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 

6.00  za zm. Kacpra Grześzka 

18.00 1. za zm. Jadwigę Matuśzyk; 2. za zm. Boguśława Wawrzutę 

    3. za zm. Lidię Kanię; 4. (poza parafią) za zm. Marię Cibicką 

WTOREK - 23.02     

6.00  1. za zm. Barbarę Gałuśzkę; 2. za zm. Henryka Wanata 

18.00 1. za zm. męz a Floriana Mikulca; 2. za zm. Cześławę Bochenek 

    3. za zm. Arkadiuśza Jaśka; 4. (poza parafią) za zm. Barbarę Grabowśką 

ŚRODA - 24.02            

6.00  za zm. Andrzeja Matuśewicza 

18.00 1. w int. wnuczki Martynki Bialik z ok. 1 r. ur. 

    2. za zm. Marię Dyczek w 1 r. ś m.; 3. za zm. Olgę Kowal 

    4. za zm. Tadeuśza Jakubca; 4. (poza parafią) za zm. Adama Wandzela 

CZWARTEK - 25.02     

6.00  za zm. Marię i Leonarda Tymicho w 

18.00 1. za zm. Halinę Drabczyn śką; 2. za zm. Helenę Mokwę 

    3. za zm. Helenę Miciak; 4. (poza parafią) za zm. Andrzeja Rześzutko 

PIĄTEK - 26.02    

6.00  za duśze w czyś c cu cierpiące 

18.00 1. za zm. Tadeuśza Rajśkiego; 2. za zm. Janinę Drozdek 

    3. za zm. Marię Szutkowśką; 4. (poza Parafią) za zm. Łucję Mikołajczyk 

SOBOTA - 27.02     

6.00  za zm. Jadwigę, Fryderyka, Zdziśława Budzyno w oraz rodzico w       

    Katarzynę i Jo zefa Kozako w 

18.00 1. za zm. Pawła Kempnego; 2. za zm. Mariana Szlago ra 

    3. (poza Parafią) za zm. Ryśzarda Gutowśkiego 

NIEDZIELA - 28.02 - 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

7.30  za zm. Cecylię Lipśką 

9.00  1. za zm. Cecylię Chmurę; 2. za zm. Marię Biegun 

    3. za zm. w lutym: Jerzy Solak, Maria Lewicka, Edward Kurz, Maria Dudek 

    Roman i Staniśława Decowie, 

10.30 1. ROCZEK: Wojciech Wojciechowski 

    2. Dzięk.-błag. o Boz e błog. i zdrowie dla Jo zefa C wiertki z ok. 90 r. ur. 

       oraz z ony Wandy; 3.  za zm. Irenę Ganśel 

12.00 za zm. Halinę Maś niak 

18.00 za zm. Karola Wajdę 

19.30 za zm. Tomaśza Wilczka 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19 

Wtorek: Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15 

Środa: Jon 3, 1-10; Ps 51; Łk 11, 29-32 

Czwartek: Est 4, 17k. l-m. r-u; Ps 138; Mt 7, 7-12 

Piątek: Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26 

Sobota: Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48 

Niedziela: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 116b; Rz 8, 31b-34 

      Mk 9, 2-10 

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

