
LITURGIA SŁOWA

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.02.2021 R. 

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymo-

na i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli 

Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. 

I usługiwała im. 

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich 

chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu do-

tkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie po-

zwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. 

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 

pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy 

Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: 

«Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nau-

czać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synago-

gach i wyrzucając złe duchy. 

I czytanie: Hi 7, 1-4. 6-7; Ps 147A  

II czytanie: 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Ewangelia: Mk 1, 29-39 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

O co proszę?  

O głęboką wiarę, że Jezus może uzdrowić trudne sytuacje w moim domu 

Będę kontemplował czułoś c  i wraz liwoś c  Jezuśa śpotykającego śię z pro-

śtymi ludz mi. Wyobraz ę śobie, jak przychodzi do domu Szymona i Andrzeja, 

i ujęty proś bą domowniko w uzdrawia teś ciową Piotra (ww. 29-30). Czy wie-

rzę, z e Jezuś jeśt czuły na wśzyśtko, co dzieje śię w moim domu? 

„Zbliz ył śię do niej i ująwśzy ją za rękę, podnio śł” (w. 31). W kilku śłowach 

Trzyletnia działalnoś c  Jezuśa śkupiała śię w zaśadzie na trzech obśzarach: 

nauczanie, uzdrawianie i wyrzucanie złych ducho w, oraz modlitwa. Ewange-

lia dziśiejśzej niedzieli wyraz nie nam to przypomina. Jezuś naucza w śynago-

dze, potem udaje śię do domu Piotra, gdzie lez y w gorączce jego teś ciowa: 

On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. Kiedy dowie-

dzieli śię o tym okoliczni mieśzkan cy przynosili do Niego wszystkich chorych 

i opętanych; Uzdrowił wielu i wiele złych duchów wyrzucił. Jezuś ma od Ojca 

wyraz ne zadanie - głośic  Dobrą Nowinę, ukazywac  Kim naprawdę jeśt Bo g, 

pokazywac  drogę do Niego. I przez trzy lata nieśtrudzenie naucza, pomimo 

niezrozumienia wielu, czaśem wyś miania a nawet agreśji. Nie przechodzi tez  

obojętnie obok chorych i potrzebujących pomocy. Jego miłoś c  jeśt obrazem 

miłoś ci Ojca, przez kto rego zośtał pośłany. Ale, z eby miec  śiły i moc do tego 

wyjątkowego zadania, muśi czerpac  ze z ro dła, kto rym jeśt Bo g Ojciec. Dlate-

go tak częśto śłyśzymy od Apośtoło w o tym, z e śpędza wiele godzin na mo-

dlitwie. I w dziśiejśzej Ewangelii ś więty Marek piśze: Nad ranem, kiedy jesz-

cze było ciemno, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Jezuś 

daje nam wśkazo wkę jak powinno wyglądac  i naśze z ycie, aby mogło byc  z y-

ciem ś wiadka wiary. To, co śłyśzymy na Eucharyśtii, to czego naucza naś Bi-

blia, to co mo wi do naś Bo g przez śwoich ucznio w, mamy głośic  wśzędzie, 

gdzie zośtaniemy pośłani. I nie tylko śłowami, ale czynem oraz chrześ cijan -

śką pośtawą. Ro wniez  w naśzych śercach ma wzraśtac  miłoś c  bliz niego 

i wraz liwoś c  na jego potrzeby. Ale, z eby mo c tak z yc , potrzebna jeśt nam mo-

dlitwa, śpotkanie śam na śam z Bogiem, oddalenie śię od abśorbujących naś 

śpraw i problemo w, wyciśzenie i odośobnienie. Naśze śerce muśi napełnic  

śię Bogiem, aby głośiło Jego mądroś c  a nie śwoją.  

Panie, uczyn  śerca naśze według Serca Twego. 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

Jego ostatnie słowa brzmiały: «Fiat voluntas tua!» - 

«Bądź wola Twoja».  

Urodził śię 8 maja 1898 r. w wiośce Brezaric , nalez ącej 

do parafii Kra ic . Był piątym z oś miorga dzieci głęboko wie-

rzącej rodziny chłopśkiej. 

Po ukon czeniu śzkoły podśtawowej we wrześ niu 

1909 r., kontynuował naukę w gimnazjum śierocin ca arcy-

biśkupiego w Zagrzebiu, a w 1915 r. wśtąpił do śemina-

rium arcybiśkupiego. 28 czerwca 1916 r. zdał maturę, po 

czym w tym śamym roku wśtąpił do armii auśtriackiej i zośtał wyśłany na 

front. W lipcu 1918 r. dośtał śię do niewoli we Włośzech, gdzie przebywał do 

grudnia, naśtępnie jako ochotnik wśtąpił do Legionu Jugośłowian śkiego, kto -

ry wyśłano do Salonik. Po demobilizacji wiośną 1919 r. powro cił do ojczyzny 

i rozpoczął śtudia na wydziale agronomii Uniwerśytetu w Zagrzebiu. Po 

pierwśzym śemeśtrze powro cił do Kra icia. Przez śześ c  lat pracował w gośpo-

opiśana jeśt niezwykła dobroc  Jezuśa. Podobnie jak chora w domu Szymona, 

tak i ja mogę doś wiadczac  codziennie Jego uzdrawiającej bliśkoś ci. Jezuś 

chce, abym Go o to prośił. 

Przypomnę śobie chwile z mojego z ycia, w kto rych wyraz nie doś wiadczy-

łem, jak Jezuś przenikał mnie śwoją czułą dobrocią: zbliz ał śię do mnie, uj-

mował za rękę, podnośił... W ciśzy będę adorował dobroc  Jezuśa, jakiej do-

ś wiadczyłem w moim z yciu. 

Wyobraz ę śobie tłumy, kto re wieczorem przychodzą do Jezuśa ze śwoimi 

chorymi (ww. 32-34). Wierzą, z e potrafi im pomo c. Dla Jezuśa nie ma choro b 

nieuleczalnych. Potrafi pomo c kaz demu. Czy w to wierzę? 

Wejdę w tłum chorych, aby razem z nimi zbliz yc  śię do Jezuśa. Czy potrafię 

poczuc  śię jak jeden śpoś ro d chorych i powiedziec  Jezuśowi, z e Go potrzebu-

ję? Co jeśt moją najwiękśzą raną? O co chciałbym prośic  Jezuśa? 

Jezuś wśtaje bardzo wcześ nie, „gdy jeśzcze jeśt ciemno”, i idzie na puśty-

nię, aby śię modlic , chociaz  „wśzyścy Go śzukają” (ww. 35-37). Będę wpatry-

wał śię w Jezuśa, kto ry w ukryciu rozmawia ze śwoim Ojcem. 

Zbliz ę śię do Jezuśa, kto ry rozmawia ze śwoim Ojcem. Poprośzę Go, aby 

uczył mnie głębokiej i czułej więzi ze śwoim Ojcem. Przyprowadzę do Niego 

wśzyśtkich, kto rzy – dotknięci rozmaitymi chorobami – prośili mnie o modli-

twę. Odmo wię z miłoś cią „Ojcze naśz”. 
Krzyśztof Wonś SDS/Salwator 



darśtwie ojca i działał w młodziez owej śekcji Akcji Katolickiej. W paz dzierni-

ku 1924 r. wśtąpił ponownie do śeminarium i zośtał wyśłany przez arcybi-

śkupa Zagrzebia Antuna Bauera do Rzymu, gdzie ukon czył śtudia na wydzia-

łach filozofii i teologii Papieśkiego Uniwerśytetu Gregorian śkiego. 26 paz -

dziernika 1930 r. otrzymał ś więcenia kapłan śkie w Rzymie. Po powrocie do 

ojczyzny w 1931 r. pełnił urzędy ceremoniarza arcybiśkupiego oraz notariu-

śza Kurii w Zagrzebiu. Z jego inicjatywy powśtała Caritaś archidiecezji oraz 

rozpoczęto publikację czaśopiśma «Caritaś». 28 maja 1934 r. zośtał miano-

wany przez Piuśa XI arcybiśkupem koadiutorem archidiecezji i 24 czerwca 

tegoz  roku otrzymał śakrę biśkupią jako najmłodśzy biśkup na ś wiecie. 

Gdy 7 grudnia 1937 r. zmarł abp Antun Bauer, abp Stepinac przejął rządy 

w archidiecezji, a wkro tce potem objął śtanowiśko przewodniczącego Konfe-

rencji Epiśkopatu. Z trośką zajął śię formacją kapłano w oraz śeminarzyśto w, 

kontynuował wśpo łpracę z Akcją Katolicką i rozwijał apośtolśtwo praśy. 

Roztaczał opiekę duśzpaśterśką nad z ołnierzami, robotnikami, ludnoś cią 

wiejśką i śtudiującą młodziez ą. Organizował katolickie tygodnie śpołeczne 

oraz kongreśy eucharyśtyczne. 

W kwietniu 1941 r., podczaś II wojny ś wiatowej, powśtało Niezalez ne Pan -

śtwo Chorwackie. Abp Stepinac potępiał wśzelkie przejawy totalitaryzmu 

i śprzeciwiał śię prześ ladowaniom na tle raśiśtowśkim, ideologicznym i poli-

tycznym. Wyśtępował w obronie ofiar wojny i wśzyśtkich ośo b znajdujących 

śię w niebezpieczen śtwie - Z ydo w, Serbo w, Cygano w, Polako w, komuniśto w 

i prześ ladowanych Chorwato w. Szczego lną opieką otaczał głodujące dzieci, 

zaopatrywał je w ubrania i z ywnoś c  oraz śzukał dla nich śchronienia. Poma-

gał kśięz om wypędzonym ze Słowenii. W przemo wieniach publicznych ape-

lował o pośzanowanie kaz dej ośoby, bez względu na jej wiek, płec , wyznanie 

czy narodowoś c . Jego kazania z tamtego okreśu śą ś wiadectwem głębokiej 

wiary i gorliwoś ci apośtolśkiej. 

Pod koniec wojny władzę w pan śtwie przejęli komuniś ci. 17 maja 1945 r. 

abp Stepinac zośtał uwięziony, ale odzyśkał wolnoś c  po dwo ch tygodniach 

dzięki wśtawiennictwu Piuśa XII. 22 wrześ nia 1945 r. z inicjatywy arcybiśku-

pa zośtał opublikowany i odczytany wiernym w parafiach liśt paśterśki Epi-

śkopatu, potępiający jawne prześ ladowanie Koś cioła katolickiego przez re-

z im komuniśtyczny. 

W odpowiedzi władze podjęły śzereg akcji śkierowanych przeciw Koś cio-

łowi. Pro bowano tez  nakłonic  abpa Stepinaca do utworzenia katolickiego 

Koś cioła narodowego, niezalez nego od Stolicy Apośtolśkiej. 18 wrześ nia 

1946 r. dośzło do ponownego areśztowania abpa Stepinaca. Wytoczono mu 



Istnieje powołanie do cierpienia z Chrystusem, a przez to do 
współdziałania w Jego zbawczym dziele. 

św. Edyta Stein  

W ciężkiej chorobie tkwi dobro.  
Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę. 

Lew Tołstoj  

Choroba pozwala poznać słodycz zdrowia,  
zło – dobra, głód – sytości, zmęczenie – wypoczynku. 

Heraklit z Efezu  

CYTATY PRZY KAWIE 

pokazowy proceś polityczny i śkazano go na 16 lat przymuśowych robo t 

oraz 5 lat pozbawienia wśzelkich praw cywilnych i politycznych. Był fałśzy-

wie ośkarz ony o kolaborację z okupantem niemieckim i rządem Niepodległe-

go Pan śtwa Chorwackiego, przymuśowe nawracanie obywateli Jugośławii na 

wiarę katolicką, wśpo łpracę z dyśydentami oraz obrazę rządu ludowego. 

W czaśie proceśu abp Stepinac powtarzał niezmiennie, z e ma czyśte śumie-

nie. 

19 paz dziernika 1946 r. ośadzono go w więzieniu w Lepoglavie. Powie-

dział wo wczaś «Odebraliś cie mi wśzyśtko, ale mogę jeśzcze jak Mojz eśz 

wznośic  ręce ku niebu». 5 grudnia 1951 r. zośtał przewieziony do Kra icia, 

gdzie pod śurowym nadzorem policji zamknięto go w domu parafialnym. 

Zabroniono mu wykonywania wśzelkich czynnoś ci związanych z pośługą 

kapłan śką i biśkupią. W okreśie gdy abp Stepinac przebywał w areśzcie do-

mowym, 12 śtycznia 1953 r. Piuś XII mianował go kardynałem. Od wiośny 

1953 r. do ś mierci cięz ko chorował. Jego cierpienia prawdopodobnie były 

naśtępśtwem pro by otrucia go w więzieniu w Lepoglavie. 

Wyczerpany przewlekłą chorobą, kard. Alojzy Stepinac zmarł 10 lutego 

1960 r. w Kra iciu. Zośtał pochowany 13 lutego 1960 r. w katedrze w Zagrze-

biu w obecnoś ci całego Epiśkopatu Jugośławii, licznych kapłano w i wier-

nych. Dochodzenie kanoniczne w śprawie ś więtoś ci z ycia kard. Stepinaca 

rozpoczęło śię w 1969 r. Jan Paweł II zatwierdził dekret o jego męczen śtwie 

17 lutego 1994 r. Wcześ niej, 14 lutego 1992 r., parlament chorwacki unie-

waz nił proceś polityczny wytoczony kard. Alojzemu Stepinacowi i wyrok 

śkazujący. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Liturgiczne obchody tygodnia: 

środa – wśpomnienie ś w. Scholaśtyki, dziewicy. 

czwartek – wśpomnienie ś w. Najś więtśzej Maryi Panny z Lourdeś, kto re jeśt 

obchodzone jako S wiatowy Dzien  Chorego. Mśza ś w. w intencji chorych 

i śtarśzych parafian zośtanie odprawiona o godz. 9.00. 

 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie 

śię w naśzym koś ciele w ś rodę o godz. 17.00. 

 Konferencja dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia 

I Komunii św. zośtanie wygłośzona w najbliz śzą ś rodę po Mśzy ś w. wieczor-

nej (ok. 18.45). Katecheza będzie tranśmitowana na parafialnym kanale You-

Tube. 

 Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościo-

łach. W naszej świątyni w czasie Mszy św. i nabożeństw może przeby-

wać 40 osób. Zajmujemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiąz-

ku noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Do Komunii ś w. 

w pierwśzej kolejnoś ci przyśtępują ośoby przyjmujące Pana Jezuśa na rękę. 

Bardzo prosimy o przestrzeganie tych wskazań!!!. 

Wśzyśtkie naboz en śtwa i Mśze ś w. odprawiane 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. Po-

trzebne 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 Semi-

narium Duchowne. Za tydzien  niedzielna śkładka będzie zbierana na potrze-

by diecezji. Dziękujemy takz e wśzyśtkim, kto rzy nie mogąc ucześtniczyc  we 

Mśzy ś w. w koś ciele trośzczą śię o śwoją parafię przekazując śwo j dar na 

konto parafialne.  

 Za tydzien , 14 lutego, przypada ośtatnia niedziela przed tegorocznym 

okreśem wielkiego pośtu. Rozpoczynamy naboz en śtwo czterdzieśtogodzin-

ne. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 08.02 

6.00  za zm. Barbarę Gałuśzkę 

18.00 1. O bł. Boz e dla dzieci i wnuko w i za duśze w czyś c cu oczekujące pomocy 

    2. za zm. Staniśława Fedyśzyna i Alojzego Byloka 

    3. za zm. Piotra Borowicza w 1 r. ś m. 

    4. (poza parafią) za zm. Pawła Kempnego 

WTOREK - 09.02     

6.00  1. za zm. Kazimierza Z aka; 2. za zm. Helenę Mokwę 

18.00 1. za zm. Kryśtynę Paulo de Silva; 2. za zm. Antoninę Gaik w 2 r. ś m. 

    3. za zm. Halinę Maś niak; 4. za zm. Kryśtyne Szypułę w r. ś m 

    5. (poza parafią) za zm. Lidię Kanię 

ŚRODA - 10.02 - WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY 

6.00  za zm. Łucję Mikołajczyk 

18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Moniki i Macieja z ok. 20 r. ś lubu 

    2. za zm. Małgorzatę Ro z ycką; 3. za zm. Jo zefę Kro l 

    4. za zm. Witolda Gieleckiego; 5. (poza parafią) za zm. Tomaśza Wilczka 

CZWARTEK - 11.02     

6.00  za zm. Wojciecha Łakomego 

9.00  Mśza S w. w int. śenioro w i chorych  

18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Małgorzaty z ok. 65 r. ur.; 2. za zm. Henrykę Majdak 

    3. za zm. Erykę Paluch; 4. (poza parafią) za zm. Cześławę S luśarczyk 

PIĄTEK - 12.02    

6.00  za zm. Marię i Stefana Bąko w oraz rodzico w z obu śtron 

18.00 1. o nagrodę nieba za wśtaw. ś w. Jana Pawła II i ś w. Fauśtyny dla      

    zm. Pawła Kempnego; 2. za zm. Jadwigę Matuśzyk 

    3. za zm. Ryśzarda Klaśka; 4. (poza Parafią) za zm. Romualda Go rę 

SOBOTA - 13.02     

6.00  1. za zm. Cecylię Chmurę; 2. za zm. Tomaśza Wilczka 

18.00 1. za zm. Jacka Kowalczyka; 2. za zm. Dariuśza Kaz mierczaka 

    3. (poza Parafią) za zm. Irenę Tracz 

NIEDZIELA - 14.02 - 6 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30  Dzięk.-błag. w int. Beaty z ok. 50 r. ur. 

9.00  1. za zm. Mariana Szlago ra; 2. za zm. Marię Dudek w 14 r. ś m. 

10.30 1. Dzięk.-błag. w int. Małgorzaty; 2. za zm. Jerzego Jabłon śkiego 

12.00 1. za Parafian; 2. za zm. Tadeuśza Jakubca 

15.00 Mśza ś w. dla przygotowujących śię do wcześnej Komunii i rodzico w 

18.00 W int. Ojczyzny – „Solidarnoś c ” 

19.30 za zm. Piotra Gluzę 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Rdz 1, 1-19; Ps 104; Mk 6, 53-56 

Wtorek: Rdz 1, 20 - 2, 4a; Ps 8; Mk 7, 1-13 

Środa: Rdz 2, 4b-9. 15-17; Ps 104; Mk 7, 14-23 

Czwartek: Rdz 2, 18-25; Ps 128; Mk 7, 24-30 

Piątek: Rdz 3, 1-8; Ps 32; Mk 7, 31-37 

Sobota: Rdz 3, 9-24; Ps 90; Mk 8, 1-10 

Niedziela: Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32; 1 Kor 10, 31 - 11, 1 

      Mk 1, 40-45 

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

