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Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił 

Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wycią-

gnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd 

go opuścił, i został oczyszczony. 

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś 

nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie 

ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak 

że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pu-

stynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 

I czytanie: Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32 

II czytanie: 1 Kor 10, 31 - 11, 1; Ewangelia: Mk 1, 40-45 

W dzisiejszej Ewangelii s więty Marek ukazuje nam człowieka chorego na 

trąd, kto ry desperacko szuka pomocy u Jezusa, pomimo tego, z e spotykanie 

się ze zdrowymi ludz mi groziło surową karą. Pada przed Nim na ziemię i po-

kornie prosi: Jeś li zechceśz, moz eśz mnie oczyś cic . Czy Chrystus zechce? 

Przeciez  po to przyszedł na s wiat, aby pokazac  jak bardzo Bogu zalez y na 



...I NIE TYLKO 

Zaufanie to skarb 

 Trędowaty, kto ry podszedł do Jezusa, odznaczał się wyjątkową inteligen-

cją. Wiedział, z e ma do czynienia z prorokiem, i wiedział takz e, z e o w prorok 

dysponuje mocą Boga i dlatego moz e go uzdrowic . I wiedział ro wniez  o tym, 

z e dos wiadczenie, kto re go spotkało, zostało uwzględnione w planach 

opatrznos ci Boga. Bo g miał na uwadze jakies  jego dobro. Obok mocy Boga 

dostrzegł więc trędowaty takz e mądros c  i prawdziwą miłos c  Boz ą. Nie wąt-

pił on w to, z e Jezus moz e go uleczyc . Zastanawiał się tylko nad tym, czy ze-

chce to uczynic . Czy jego pragnienie spotka się z pragnieniem Jezusa? Czy 

tym razem jego wola będzie wolą Boga? 

Podobała się Jezusowi pros ba trędowatego i dlatego odpowiedział mu: 

„chcę”. Z yczenie chorego zostało spełnione, ale Jezus natychmiast miał dwie 

pros by do uzdrowionego. 

Pierwsza dotyczyła dyskrecji: nie mo w nic nikomu. Druga zas  dotyczyła 

przekazu informacji: po jdziesz do kapłana i jemu dokładnie opowiesz, kto, 

gdzie i kiedy uzdrowił cię z trądu. Taka była wola Jezusa. Chciał On bowiem 

miec  zaufanego człowieka, kto ry poinformuje o cudzie i kto ry sam będzie je-

człowieku, na kaz dym z nas. Jak bardzo chce naszego szczęs cia. Chce nas ob-

darowac  nie tylko zdrowiem ciała, lecz przede wszystkim zdrowiem duszy. 

Ale my nie zawsze umiemy korzystac  z tych daro w i to, co miało słuz yc  nam 

i naszym bliskim zostaje z le uz yte albo zmarnowane. Uzdrowiony z trądu 

człowiek tak bardzo zachłysnął się swoim szczęs ciem, z e zupełnie nie słu-

chał sło w Jezusa, kto ry mu powiedział: Bacz, abyś  nikomu nic nie mo wił, ale 

idź, pokaż śię kapłanowi i złóż za śwoje oczyśzczenie ofiarę. To naturalne, że 

człowiek cieszy się zdrowiem, zwłaszcza kiedy zostaje wyleczony z cięz kiej 

choroby, ale tym, przed kto rym przede wszystkim powinien okazac  swą ra-

dos c , a takz e czes c  i uwielbienie, jest Bo g. To Jemu nalez y się wdzięcznos c  za 

okazane miłosierdzie i troskę jaką nas otacza. Czasem tak bardzo chcemy 

wszystkim woko ł siebie oznajmic  swoje szczęs cie, z e zapominamy o tym, 

iz  jest ono darem, kto ry ma słuz yc , a nie jedynie wzbudzac  podziw i sensację. 

Kiedy uzdrowiony trędowaty zaczął opowiadac  i rozgłaśzac  to, co zaśzło,  

Jezuś już nie mógł jawnie wejść do miaśta. Mowa jest pięknym i wyjątkowym 

darem, ale musi byc  uz ywana w sposo b mądry i rozwaz ny, aby mogła przy-

nosic  dobre owoce. 

Panie, naucz nas tak korzystac  z Twoich daro w, aby prowadziły nas i na-

szych bliskich do pokornego wzrastania w wierze. 



go s wiadkiem w s wiątyni jerozolimskiej. 

Chrystus spełnił pros bę chorego, ale uzdrowiony nie spełnił Jego pro s b. 

Nie zachował dyskrecji, o kto rą Jezus go prosił. Na własną rękę, pełniąc wła-

sną wolę, mo wił o dobru, kto re otrzymał. A tym samym zgromadził przy 

Chrystusie ludzi, kto rzy szukali lekarza, a nie Boz ej mądros ci. 

Nam się często wydaje, z e o Boz ych czynach nalez y trąbic  na cztery strony 

s wiata. Jest to wielkie nieporozumienie. Prawdziwe dobro nalez y otoczyc  ta-

jemnicą. Dobro bowiem wymaga zaufania, a na zaufanie pracuje się długo, 

czasem całymi latami. A moz na je zniszczyc  jednym słowem powiedzianym 

do słuchawki, przekazanym w Internecie bądz  przechowywanym w formie 

listu w ksiąz ce, kto ra nieopatrznie zostanie przekazana kolez ance. 

Skarby Boga – te otrzymane bezpos rednio od Niego i te przychodzące ku 

nam przez ludzi – muszą byc  okryte tajemnicą. Nie mogą byc  ujawnione, jes li 

nie ma polecenia osoby nimi zainteresowanej. 

Jezus kilkakrotnie zabiega o nagłos nienie swych cudo w, ale wtedy ci, kto -

rzy o Nim mo wią, pełnią Jego wolę. 

Dotykam waz nej sprawy zaro wno z punktu widzenia troski o pielęgnowa-

nie bogactwa osobowos ci człowieka, jak i z punktu widzenia społecznego. 

Dyskrecja jest kamieniem węgielnym zaufania człowiekowi. Jez eli nie jest on 

dyskretny, jes li nie rozumie wartos ci daru, nie moz na mu ufac . I to nie na za-

sadzie pros by o dyskrecję, ale na zasadzie wyczucia i s wiadomos ci tego, jak 

wielkim skarbem jest zaufanie. 

Powtarzam, moz na je przeciąc  jak noz ycami jednym słowem, ale napra-

wienie zaufania jest rzeczą niezwykle trudną, a często nawet niemoz liwą. 

Dotyczy to zaufania ludzi do nas i takz e zaufania Boga do nas, bo taki jest 

rozwo j z ycia w miłos ci. 

Wymiar społeczny zaufania jest ro wnie waz ny. Dlaczego w Polsce nie 

moz na podjąc  z adnych większych dzieł, kto re mogłyby miec  szansę powo-

dzenia w najbliz szych dziesięciu czy dwudziestu latach? Dlatego, z e takie 

dzieło wymaga w pierwszym etapie, czyli przez jakies  pięc  lat, wielkiej ta-

jemnicy. A tymczasem znalezienie siedmiu ludzi, kto rzy by rozumieli wartos c  

dyskrecji i kto rzy by działali i wspo łpracowali w wielkiej tajemnicy, dzis  jest 

rzeczą prawie niemoz liwą. Do takiego działania moz e najwyz ej dojs c  jedna 

grupa. Ale nigdy nie będzie to dzieło społeczne na wielką skalę. 

Szczego lną rolę w niszczeniu dyskrecji odgrywają dzis  reporterzy, kto rzy 

wszędzie chcą dotrzec  i ujawnic  to, co zostało „zasadzone”. Nie chcą zrozu-

miec , z e potrzeba wiele czasu, aby „sadzonki” wydały owoce. 

Jezus testuje stopien  zaufania człowieka uzdrowionego, a ten potyka się na 



prostej drodze i traci zaufanie Jezusa. Jeszcze dodatkowo utrudnia Jego mi-

sję, pełniąc swoją wolę, a nie wolę Boz ą. 

Otrzymalis my od Boga wiele, dlatego staje przed nami pytanie, w jakiej 

mierze Bo g i ludzie mogą nam zaufac . Pamiętajmy, z e z punktu widzenia 

Ewangelii miarą wielkos ci człowieka jest stopien  zaufania, kto rym Pan Bo g 

go darzy. 

Niech to nasze dzisiejsze spotkanie przy ołtarzu będzie pies nią dziękczyn-

ną niesioną Bogu za to, z e nam zaufał i jednoczes nie wielką pros bą, abys my 

na to zaufanie odpowiedzieli i nigdy Boga nie zawiedli. 
ks. Edward Staniek 

O co proszę?  

O wewnętrzną zgodę na wolę Jezusa, także w najtrudniejszych sytuacjach 

Spro buję wczuc  się w dramatyczną sytuację trędowatego (w. 40). Jest nie-

uleczalnie chory. Nie ma prawa spotykac  się z ludz mi zdrowymi. Odrzucony 

nawet przez najbliz szych. Co mogę powiedziec  o moim stosunku do oso b 

z rodziny? 

Przywołam na pamięc  sytuacje z mojego z ycia, w kto rych czułem się na-

piętnowany i odrzucany jak trędowaty. Jak wyglądała wtedy moja codzien-

nos c ? Kto mi pomo gł? Czy rozmawiałem o tym z Jezusem? 

Będę wpatrywał się w zachowanie trędowatego, kto ry pada na kolana 

przed Jezusem i prosi o uzdrowienie (w. 40). Przypomnę sobie chwile w mo-

im z yciu, w kto rych jedyną pociechą i ukojeniem był dla mnie Jezus. Jak wy-

glądały wtedy moje modlitwy? Czy czułem się przyjęty przez Jezusa? 

„Jes li chcesz, moz esz mnie oczys cic ” (w. 40). Zwro cę uwagę na niezwykłą 

wiarę i wolnos c  trędowatego. Jest przekonany, z e Jezus moz e zmienic  jego 

tragiczny los i jednoczes nie ma odwagę powiedziec : „Jes li chcesz...”. Nie wy-

musza na Jezusie uzdrowienia. Odwołuje się do Jego woli. 

Zapytam siebie: Co jest dla mnie najbardziej trudne? Czego najbardziej się 

boję, czego nie lubię? Do czego jestem najmocniej przywiązany? Wypowiem 

to przed Jezusem, dodając: „Jes li chcesz, moz esz to zmienic , zabrac , uzdro-

wic ...”. Czy czuję się wewnętrznie wolny i gotowy przyjąc  to, o czym zadecy-

duje Jezus? 

„Natychmiast trąd go opus cił” (w. 42). Us wiadomię sobie, z jak wielką mo-

cą potrafi działac  Jezus. Przywołam najbardziej drogą chwilę z ycia, w kto rej 

dos wiadczyłem Jego leczącego dotyku. O co chciałbym prosic  Jezusa w tej 

chwili? 

W serdecznej rozmowie z Jezusem upadnę przed Nim na kolana jak trędo-



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

waty z Ewangelii i zawierzę Mu moje z ycie. Będę Go prosił o głęboką wiarę 

w dobro Jego woli, powtarzając: „Jes li chcesz, moz esz mnie oczys cic ...”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 

Najczęściej jest nazywany Fra Angelico - Braciszek Anielski.  

Guido (lub Guidolino) da Pietro urodził się około 

1400 roku w Castello Vecchio w Mugello (Toskania). 

W młodym wieku uczył się malarstwa we Florencji. 

Kiedy mając 20 lat odkrył w sobie powołanie do z ycia 

zakonnego, wstąpił do zreformowanego konwentu 

dominikano w w Fiesole, kto ry niedawno wybudował 

bł. Jan Dominici. Około 1420 roku otrzymał od niego 

habit oraz to samo imię. S luby złoz ył około 1425 roku. 

Po otrzymaniu s więcen  kapłan skich był dwa razy wi-

kariuszem swojego konwentu, a następnie jego przeorem. Wiernie wypełniał 

swoje obowiązki zakonne, a w swoich dziełach malarskich przekazywał bra-

ciom i wiernym Boz e tajemnice, kto re kontemplował na modlitwie i w czasie 

studium s więtej prawdy. Wezwany do Rzymu przez papiez a Eugeniusza IV, 

wymalował dwie kaplice w kos ciele s w. Piotra i w Pałacu Watykan skim.  

Na polecenie papiez a Mikołaja V przyozdobił jego prywatną kaplicę i prywat-

ny apartament (1445-1449). Pracował takz e w Kortonie, w konwencie 

s w. Dominika (1438 r.) i w katedrze w Orvieto (1447 r.). Najbardziej znane 

są freski w konwencie San Marco we Florencji (dzis  częs c  klasztoru wydzie-

lona jako Muzeum s w. Marka). 

Gdy zwolniło się biskupstwo florenckie, Eugeniusz IV zaproponował jego 

objęcie Janowi. Brat Jan błagał papiez a, aby nie musiał przyjmowac  tego obo-

wiązku. "Był nie mniej znakomitym malarzem, jak i miniaturzystą, i niezwy-

kle przykładnym mnichem" - zapisał Giorgio Vasari. Gło wnym z ro dłem jego 

natchnienia było Pismo S więte. Był człowiekiem prostym i uczciwym, ubo-

gim i pokornym. Takz e jego malarstwo jest pełne kontemplacji Boz ego pięk-

na, a zarazem proste. Ze względu na to, z e umiał połączyc  cnotliwe z ycie ze 

sztuką, otrzymał przydomek Beato Angelico - anielski. Szeroko rozeszła się 

sława jego s więtos ci i talentu. 

Zmarł w Rzymie 18 lutego 1455 r., w konwencie Santa Maria sopra Mine-

rva, gdzie do dzisiaj nad posadzką bazyliki znajduje się jego gro b z marmuro-

wą podobizną. Beatyfikowany został przez s w. Jana Pawła II w 1982 r.  

W Polsce jest patronem historyko w sztuki.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Rozpoczynamy czas czterdziestogodzinnego nabożeństwa poprzedza-
jącego okres wielkiego postu. Adoracja Najs więtszego Sakramentu w ka-
plicy Matki Boz ej Częstochowskiej dzisiaj po Mszy s w. o godz. 12.00 do godz. 
18.00; zas  od poniedziałku do soboty po zakon czeniu porannej Mszy s w. do 
wieczornego naboz en stwa. 
 Od dziś do soboty włącznie będzie trwał 54. Tydzień modlitw o trzeź-
wość narodu. Jest to czas przebłagania za grzechy pijan stwa; a takz e czas 
podejmowania ofiar w intencji nawro cenia grzeszniko w. 
 W tym tygodniu, 17 lutego przypada S roda Popielcowa. Wraz z całym Ko-
s ciołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Jest to dzien  postu 
i wstrzemięz liwos ci od pokarmo w mięsnych. Msze s w. w S rodę Popielcową 
odprawimy o godz. 6.00; 9.00; 16.30 i 18.00 – wszystkie z obrzędem posypa-
nia głowy popiołem. 
 Zapraszamy wiernych do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Droga 
Krzyz owa jest w piątek o godz. 16.30 i 17.15; zas  Gorzkie Z ale z kazaniem 
pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00. W tym roku kazania pasyjne wygłosi 
ks. Roman Kanafek. Przypominamy, z e wierny, kto ry poboz nie odprawia 
Drogę Krzyz ową moz e uzyskac  odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe 
warunki odpustu. 
 W piątek modlimy się do Boz ego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku mie-
siąca. 
 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 św. w pierwszej kolej-
nos 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. Po-
trzebne 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 potrze-
by diecezji. Za tydzien  niedzielna składka będzie zbierana na potrzeby naszej 
parafii. Dziękujemy takz e wszystkim, kto rzy nie mogąc uczestniczyc  we Mszy 
s w. w kos ciele troszczą się o swoją parafię przekazując swo j dar na konto 
parafialne.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 15.02 

6.00  za zm. Arkadiusza Jaska 

18.00 1. za zm. Dawida Urban ca w 2 r. s m.; 2. za zm. Mieczysława Jasieczka 

    3. za zm. Tadeusza Rajskiego; 4. (poza parafią) za zm. Irenę Tracz 

WTOREK - 16.02     

6.00  1. za zm. Adama Wandzela; 2. za zm. Barbarę Grabowską 

18.00 1. o potrzebne łaski dla Zofii i całej rodziny; 2. za zm. Jacka Kowalczyka 

    3. za zm. Karola Wajdę; 4. (poza parafią) za zm. Pawła Kempnego 

ŚRODA - 17.02 - ŚRODA POPIELCOWA 

6.00  za zm. Wandę Kucharczyk 

9.00  za zm. Mariana Szlago ra 

16.30 za zm. Tadeusza Jakubca 

18.00 1. za zm. Czesławę Stan co; 2. za zm. Mieczysława Wajdzika 

    3. za zm. Helenę Miciak; 4. (poza parafią) za zm. Erykę Paluch 

CZWARTEK - 18.02     

6.00  za zm. rodzico w Marię i Jo zefa 

18.00 1. za zm. Olgę Kowal; 2. za zm. Ryszarda Gutowskiego 

    3. za zm. Andrzeja Rzeszutko; 4. (poza parafią) za zm. Wojciecha Janika 

PIĄTEK - 19.02    

6.00  za zm. Andrzeja Strupczewskiego 

18.00 1. za zm. Andrzeja Mikołajczyka; 2. za zm. Irenę Tracz 

    3. za zm. Halinę Byrdziak; 4. (poza Parafią) za zm. Edwarda Czadernę 

SOBOTA - 20.02     

6.00  1. za dusze w czys c cu cierpiące (Msza s w. z ofiar do skarbony) 

    2. za zm. Jana Hrapkowicza 

18.00 1. za zm. rodzico w Elz bietę i Wiktora; 2. za zm. Jacka Kowalczyka 

    3. (poza Parafią) za zm. Bolesława S lusarza 

NIEDZIELA - 21.02 - 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

7.30  za zm. Jo zefa i Henryka Bizonio w 

9.00  1. za zm. Janinę Caputę; 2. za zm. Marię Cibicką 

10.30 1. CHRZTY; 2. za zm. Czesławę S lusarczyk 

    3. za zm. Andrzeja Strupczewskiego 

12.00 w podziękowaniu za długie lata przez yte w zdrowiu z pros bą o dalsze  

      błogosławien stwo i opiekę dla Elz biety Biernat 

18.00 za zm. Mariana i Reginę Kuco w 

19.30 za zm. Halinę Bielską  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Rdz 4, 1-15. 25; Pś 50; Mk 8, 11-13 

Wtorek: Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Pś 29; Mk 8, 14-21 

Środa: Jl 2, 12-18; Pś 51; 2 Kor 5, 20 - 6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18 

Czwartek: Pwt 30, 15-20; Pś 1; Łk 9, 22-25 

Piątek: Iz 58, 1-9a; Pś 51; Mt 9, 14-15 

Sobota: Iz 58, 9b-14; Pś 86; Łk 5, 27-32 

Niedziela: Rdz 9, 8-15; Pś 25; 1 P 3, 18-22 

      Mk 1, 12-15 

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 śoboty: 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:  śobota, godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

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

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

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy lośowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując śię 

z kśiędzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: kś. Probośzcz - 24, kś. Wieśław - 23, kś. Wojciech - 27,  

kś. Roman - 25, kancelaria - 21) 

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

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

