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Jezus powiedział do Nikodema: 

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono 

Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak 

bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 

kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie po-

słał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został 

przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie 

wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna 

Bożego. 

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej 

umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, 

kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki 

nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, 

aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu». 

I czytanie: 2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 137 

II czytanie: Ef 2, 4-10; Ewangelia: J 3, 14-21 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Wiara warunkiem życia 

Bó g zastósówał tajemniczy spósó b leczenia Izraelitó w ukąszónych przez 

jadówite węz e. Pólecił Mójz eszówi umies cic  na wysókim palu węz a miedzia-

negó. Zapewnił, z e kaz dy ukąszóny, ó ile spójrzy na ten wizerunek, zóstanie 

uleczóny. 

Ten tajemniczy spósó b ratówania ód s mierci ukąszónych ludzi był lekcją 

wiary. Medycyna nie zna takich metód leczenia. Bó g zna i stósuje na duz ą 

Człówiek zóstał stwórzóny dó szczęs cia i s więtós ci; taki był zamysł i pra-

gnienie Bóga. Ale z le wykórzystana wólna wóla dóprówadziła dó upadku, 

nieszczęs cia i s mierci. Człówiek zniszczył nie tylkó siebie, ale ró wniez  póda-

rówany mu przez Stwó rcę s wiat. Jednak nigdy nie pózóstał sam, ópuszczóny 

i bez wyjs cia. Tak bowiem Bo g umiłował ś wiat, ż e Syna śwego Jednorodżone-

go dał, aby każdy, kto w Niego wierży nie żginął, ale miał życie wiecżne. Praw-

dziwa miłós c  nie burzy, nie rani, nie niszczy; prawdziwa miłós c  daje i pód-

trzymuje z ycie. Jednak dzisiejszy s wiat, zachłys nięty móz liwós ciami techniki 

i córaz większymi umiejętnós ciami wykórzystywania ludzkich móz liwós ci, 

zapómina, z e wszystkó có pósiada, có pótrafi, jest Bóz ym darem, darmó da-

nym, ale danym ku budówaniu a nie niszczeniu. Człówiek zapatrzóny w sie-

bie, ótaczający się córaz bardziej ró z nymi dóbrami, zapómina ó tym, jaką ró-

lę ma pełnic  w s wiecie i z yje tak, jakby Bóga nie byłó, a przynajmniej nie był-

by mu dó niczegó pótrzebny. Bó g pósłał swójegó Syna, aby przypómniec  

człówiekówi dó czegó zóstał pówółany i có móz e się stac , jez eli ó tym zapó-

mni. Jezus nie tylkó przyszedł na s wiat na trzydzies ci trzy lata ziemskiegó 

z ycia, ale pózóstał między nami na zawsze, abys my nie zagubili drógi dó zba-

wienia i nie zaprzepas cili Jegó nieskón czenie wielkiej ófiary. W kaz dej Eu-

charystii, w kaz dym sakramencie daje nam się z miłós cią, aby umacniac  

i uzdrawiac  nasze zranióne człówieczen stwó. Czy rzeczywis cie w tó wierzy-

my? Czy z wiarą z tegó kórzystamy? Jezus jednak cierpliwie czeka, bó taka 

jest miłós c .  

Dzisiaj Jan Ewangelista z mócą nam przypómina: Kto wierży w Niego, nie 

podlega potępieniu, a kto nie wierży, już żośtał potępiony, bo nie uwierżył 

w imię Jednorodżonego Syna Bożego. A uwierzyć, tó nie tylkó deklaracja, ale 

z ycie zgódne z Chrystusówą nauką.  



skalę. Wiara bówiem jest warunkiem z ycia. 

Zdumiewa tó, z e włas nie dó tej metódy leczenia nawiązuje Jezus w rózmó-

wie z Nikódemem, uczónym w Prawie. Pówółał się na wywyz szónegó na pu-

styni węz a, by pódac  mu klucz dó zrózumienia wydarzenia, w jakim przyj-

dzie mu uczestniczyc . Nikódem stanie pód krzyz em Jezusa i wó wczas zrózu-

mie, có Mistrz z Nazaretu pówiedział mu wiele miesięcy wczes niej. 

Nikódem był Izraelitą najlepiej przygótówanym dó ódkrycia sensu Kalwa-

rii. Stał pód krzyz em i uczestniczył w zdejmówaniu ciała Chrystusa z tegó 

drzewa han by. Wierzył w Syna Człówieczegó i Jegó dziełó zbawienia, mimó 

z e wtedy byłó najtrudniej w Niegó uwierzyc . Chrystus był zniewaz óny, upó-

kórzóny, zniszczóny, pókónany, przeklęty. A Nikódem wierzył w spósó b bez-

dyskusyjny. Prawdópódóbnie tej łaski wiary, dzięki jegó wyjas nienióm, dó-

s wiadczył ró wniez  jegó przyjaciel Jó zef z Arymatei, któ ry wiedząc, z e uczest-

niczy w wielkich tajemnicach zbawienia, s miałó pószedł dó Piłata i póprósił 

ó ciałó Jezusa. 

Trzeba nam tę lekcję rózłóz óną w czasie przez yc  we własnym sercu. Lek-

cję z pustyni, gdzie miedziany wąz  ratówał ód s mierci Izraelitó w. Lekcję 

z Gólgóty, gdzie Chrystus wiszący na krzyz u ratówał ód s mierci nawró cóne-

gó łótra, setnika, Nikódema i kilku innych. Lekcję, w któ rej uczestniczymy, 

widząc biały chleb w rękach kapłana, wizerunek Chrystusówegó krzyz a czy 

ikónę. Spójrzenie wiary sięga w niebó. Któ nie umie tak patrzec , jest duchó-

wym s lepcem. Dóskónalenie wiary tó dóskónalenie spójrzenia! 

Sanktuaria s wiata są óparte na ówej wymianie spójrzen  Chrystusa lub Jegó 

Matki óbecnych w óbrazach czy rzez bach. Ta wymiana spójrzen  jest waz nym 

elementem kultu óbrazu Jezusa Miłósiernegó. Wielki Póst tó czas dóskónale-

nia ówegó spójrzenia z wiarą na Chrystusówy krzyz , czas Wielkanócy będzie 

dóskónalił nasze spójrzenie z wiarą na óbraz Zmartwychwstałegó. 

Sztuka patrzenia z wiarą na krzyz  Jezusa jest warunkiem naszegó z ycia 

wiecznegó. 
ks. Edward Staniek 

Stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów 

Czytanie z Drugiej Księgi Krónik nawiązuje dó przyczyn i ókólicznós ci kary 

Bóz ej, któ rą na póczątku VI wieku przed Chrystusem byłó zburzenie s wiąty-

ni jerózólimskiej i wygnanie babilón skie. Grzechy, któ rych dópuszczał się lud 

Bóz egó wybrania, były skutkiem pógardy i niewiernós ci wóbec przymierza 

zawartegó na Synaju, któ regó trzónem jest Dziesięc  przykazan . Stanówiąc 

pódstawę i wyznaczając najwaz niejsze kierunki z ycia, zapewniają óne trwa-



nie i rózwó j duchówy. Kiedy jednak przywó dcy i mieszkan cy Judy i Jerózóli-

my upódóbnili się dó pógan skich sąsiadó w, wys miewając prórókó w wzywa-

jących dó wiernós ci przymierzu, szydząc z nich, Bó g dópus cił karę w póstaci 

niszczycielskiegó najazdu Babilón czykó w. Miała óna wartós c  óczyszczającą, 

lecz nie była óstatnim słówem Bóga. Pó upływie kilkudziesięciu lat Persówie 

stali się narzędziami wyzwólenia ludu, któ remu zóstały przebaczóne winy. 

Bó g nie jest ideą ani kóncepcją filózóficzną, nie pózóstaje tez  bierny ani nie-

czuły. Istniejąc i działając jakó wszechmócny i miłósierny, jest stale óbecny 

w histórii s wiata, dziejach ludzkós ci i lósach swóich wyznawcó w. 

List s w. Pawła dó Efezjan ukazuje istótę relacji między Bógiem a ludz mi. 

Bógactwó Jegó miłósierdzia, któ re jest ówócem miłós ci, sprawiłó wyrwanie 

ludzkós ci z ódmętó w grzechu i zepsucia. Dókónałó się w Jezusie Chrystusie, 

Synu Bóz ym, w któ rym najpełniej óbjawiły się dóbróc  i łaskawós c  Bóga. Móc 

Bóz a widóczna w zmartwychwstaniu Jezusa óbjawia się w kaz dym wieku, có 

pótwierdza bezmiar Bóz egó Miłósierdzia i umóz liwia jegó przyjęcie przez 

wiarę. Dzięki temu stajemy się nówym stwórzeniem, wezwanym i uzdólnió-

nym dó pełnienia dóbrych czynó w. Szczegó lne miejsce wylewania daró w 

Bóz ych stanówi Kós ció ł, stąd wyznanie nawiązujące dó zanószónej przez 

psalmistę módlitwy wygnan có w: „Kós ciele s więty, nie zapómnę ciebie”. 

Jednym z najpiękniejszych i najbardziej brzemiennych w tres c  zdan  Ewan-

gelii są słówa, któ re – zgódnie ze s wiadectwem Ewangelii według s w. Jana – 

Jezus skierówał w nócnej rózmówie dó Nikódema: „Tak bówiem Bó g umiłó-

wał s wiat, z e Syna swegó Jednóródzónegó dał, aby kaz dy, któ w Niegó wie-

rzy, nie zginął, ale miał z ycie wieczne”. Streszczają óne całą histórię zbawie-

nia i wyjas niają tó, có w niej najwaz niejsze, a mianówicie tajemnicę Wciele-

nia Syna Bóz egó óraz Jegó męki i s mierci. Zarazem jednak uwypuklają kó-

niecznós c  pódjęcia ósóbistej decyzji, w któ rej znajduje wyraz ódpówiedz  na 

tó, czegó dókónał Bó g. Krzyz , znak wywyz szenia Syna Człówieczegó zapó-

wiedziany na stepach Móabu pódczas drógi Izraelitó w dó ziemi óbiecanej, 

miał byc  ustawióny na Gólgócie. Dzięki Krzyz ówi Gólgóta stała się najwyz szą 

gó rą s wiata – w sensie nie geógraficznym, ale duchówym. Krzyz  widóczny 

w kaz dym zakątku s wiata wzywa dó ódpówiedzialnós ci i takiegó spósóbu 

z ycia, któ ry pódczas Sądu Bóz egó zaówócuje zbawieniem. Czwarta niedziela 

Wielkiegó Póstu, nósząc łacin ską nazwę „Laetare”, niesie spósóbnós c  dó 

uwielbienia Bóga, w któ rym wyraz a się radós c  ze zbawienia, któ regó On hój-

nie i niestrudzenie udziela. 
ks. próf. Waldemar Chróstówski 



Miłosierdzie Boga to nie Jego słabość,  
ale manifestacja Jego wszechmocy. 

św. Tomasz z Akwinu 

 
Bez Chrystusa niczego nie będzie. Dlatego trzeba uwierzyć. 

Fiodor Dostojewski 

CYTATY PRZY KAWIE 

O co proszę?  

O przekonanie, że miłość Boga jest większa od mojego grzechu 

Wejdę w klimat nócnej rózmówy Nikódema z Jezusem. Pragnienie Nikóde-

ma zóstaje spełnióne: móz e sam na sam spótkac  się z Nauczycielem. Od wiel-

kós ci móich pragnien  zalez y głębia móich spótkan  z Jezusem. Có mógę pó-

wiedziec  ó swóich pragnieniach w tej medytacji? 

„Jak Mójz esz wywyz szył węz a na pustyni...” (ww. 14-15). Jezus kónający 

na krzyz u ma móc, aby códziennie uzdrawiac  móje z ycie. Pótrzebna Mu jest 

jednak mója wiara. 

„Tak bówiem Bó g umiłówał s wiat...” (w. 16). Patrząc na krzyz , będę rózwa-

z ał z miłós cią kaz de słówó zawarte w tym zdaniu. Us wiadómię sóbie, z e na 

krzyz u wisi jedyne Dzieckó Bóga Ojca. Umiera za mnie. Jestem „całym s wia-

tem Bóga”. Jak kaz dy człówiek, jestem dla Niegó jedynym dzieckiem. 

Jezus zapewnia mnie, z e Ojciec nie chce mójegó pótępienia, lecz zbawienia 

(ww. 17-18). Brak wiary w miłós c  i miłósierdzie Bóga będą prówadziły mnie 

dó wewnętrznegó niepókóju. Czy wierzę w bezgraniczną z yczliwós c  Bóga 

wóbec mnie? Czy nie dóstrzegam w sóbie tendencji dó samópótępienia? 

Zbliz anie się dó Ukrzyz ówanegó jest jak pódchódzenie dó s wiatła, któ re 

przenika mnie dó głębi i ódkrywa najskrytsze zakamarki mójegó serca 

(ww. 19-21). Tylkó stając przed Nim w prawdzie, mógę dós wiadczyc  Jegó 

miłós ci i bliskós ci. Stanę bliskó krzyz a. Obejmę Ukrzyz ówanegó i będę prósił, 

aby strzegł mnie przed nieprawdą i zafałszówaniem sumienia. 

Wpatrując się w rany Ukrzyz ówanegó, szczerze będę rózmawiał z Nim 

ó ranach mójegó serca. Póprószę Gó, aby ódkrył przede mną grzechy, któ re 

sprawiają Mu najwięcej cierpienia. Wzbudzę w sóbie głębóki z al z pówódu 

móich nieprawós ci. Pómódlę się Psalmem 50. 
Krzysztóf Wóns SDS/Salwatór 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Czwarta niedziela Wielkiego Postu zwana Laetare jest obchodzona jako nie-
dziela radości. 

 W piątek, 19 marca przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny. Jest tó ró wniez  dzien  imienin ks. prób. Jó zefa, któ remu składamy z y-
czenia óbfitós ci Bóz ych daró w i natchnien  Ducha s w. w pósłudze dla dóbra naszej 
wspó lnóty. Msza s w. w intencji ks. Jó zefa zóstanie ódprawióna w przyszłą niedzielę 
ó gódz. 12.00 
W tym dniu nie óbówiązuje wstrzemięz liwós c  ód pókarmó w mięsnych.  

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: 
Droga Krzyżowa: piątek ó gódz. 16.30 i 17.15. Przypóminamy, z e wierny, któ ry 
póbóz nie ódprawia Drógę Krzyz ówą móz e uzyskac  ódpust zupełny, spełniając przy 
tym zwykłe warunki ódpustu. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym: niedziela ó gódz. 17.00.   

 W przyszłą sobotą o godz. 9.30 zostanie odprawiona w naszym kościele Litur-
gia prawosławna. 

 Kancelaria parafialna jest otwarta w środę i piątek od godz. 10.00 do 12.00 
oraz w czwartek od godz. 17.00 do 19.00.  
Sprawy kancelaryjne móz na takz e załatwic  bezpós rednió pó zakón czeniu Mszy s w. 
w póniedziałek, s ródę i piątek. 

 Odwiedziny chorych są móz liwe pó wczes niejszym ustaleniu terminu 
z duszpasterzami. Niech czas Wielkiegó Póstu będzie ókazją przygótówania serca na 
radósne przez ycie s wiąt wielkanócnych; a dla naszych chórych niesie móz liwós c  
zjednóczenia z Chrystusem w Kómunii S więtej.  

 Dziękujemy za ofiary złóz óne w czasie Mszy s w. przeznaczóne na Seminarium 
Duchówne. Za tydzien  niedzielna składka będzie zbierana na pótrzeby naszej parafii. 
Dziękujemy takz e wszystkim, któ rzy nie mógąc uczestniczyc  we Mszy s w. w kós ciele 
trószczą się ó swóją parafię przekazując swó j dar na kóntó parafialne.  

 Za tydzień rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które pó-
prówadzi ó. Sylwester Miecznik., franciszkanin. 
 W zakrystii móz na zakupic  s wiecę paschalną óraz złóz yc  ófiarę na kwiaty dó Bó-

z egó Gróbu. 
 Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza dó óbejrzenia wystawy znajdującej się na 

placu kós cielnym: Wstańcie, chodźmy… Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do 
Polski przygótówanej przez Oddział IPN-u w Katówicach.  

 Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościołach. 
W naszej świątyni w czasie Mszy św. i nabożeństw może przebywać 40 osób. Zaj-
mujemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek za-
krywających usta i nos. Do Komunii św. w pierwszej kolejności przystępują osoby 
przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Bardzó prósimy ó przestrzeganie tych wska-
zan . Wszystkie nabóz en stwa i Msze s w. ódprawiane w naszym kós ciele są transmitó-
wane na parafialnym kanale YóuTube. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 15.03    

6.00  za zm. Marię Lewicką 

18.00 1. Dzięk.-błag. ó Bóz e błóg. i ópiekę Matki Najs więtszej dla Jadwigi 

    2. za zm. Irenę, Danutę, Kazimierza, Rómana, Czesława Nówickich 

    3. za zm. Ryszarda Klaska; 4. (póza parafią) za zm. Mariana Szlagó ra 

WTOREK - 16.03     

6.00  1. za zm. Małgórzatę Ró z ycką; 2. za zm. Wójciecha Janika 

18.00 1. ó błóg. Bóz e dla dzieci i wnukó w óraz za dusze w czys c cu óczekujące   

    pómócy; 2. za zm. Marię Dudek; 3. za zm. Jó zefę Kró l 

    4. (póza parafią) za zm. Irenę Tracz 

ŚRODA - 17.03            

6.00  za zm. Henrykę Majdak 

18.00 1. za zm. Alicję Mazur, Piótra Kaczóra óraz Stanisława Mazura  

    2. za zm. Jerzegó Jabłón skiegó; 3. za zm. Halinę Mas niak 

    4. za zm. Jana Hrapkówicza; 5. (póza parafią) za zm. Barbarę Grabówską 

CZWARTEK - 18.03     

6.00  za zm. Teresę Sadówską 

18.00 1. za zm. Marię Cibicką; 2. za zm. Pawła Kempnegó 

    3. za zm. Łucję Mikółajczyk; 4. (póza parafią) za zm. Arkadiusza Jaska 

PIĄTEK - 19.03 - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA 

6.00  za zm. Teresę Sadówską w 3 rócz. s m. 

18.00 1. Dzięk.-błag. ó Bóz e błóg., pótrzebne łaski i zdrówie dla Wandy Jamróz 

    2. Dzięk.-błag. ó Bóz e błóg. i zdrówie dla Jó zefa z ók. 80 r. ur. i im. 

    3. za zm. Piótra Pawełczyka w 18 r. s m.; 4. za zm. Jó zefę Kró l 

    5. (póza parafią)  za zm. ks. Stanisława Dyrdę w r. s m.  

SOBOTA - 20.03     

6.00  1. za zm. Janinę Prócner; 2. za zm. Helenę Zabłócką 

18.00 1. za zm. Franciszka Urban czyka; 2. za zm. Barbarę Sikómas 

    3. za zm. Dariusza Kaz mierczaka; 3. (póza Parafią) za zm. Lidię Kanię 

NIEDZIELA - 21.03 - 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

7.30  1. za zm. Jó zefa i Henryka Bizónió w; 2. za zm. Eugeniusza Wójniusza 

9.00  1. za zm. Tadeusza Rajskiegó; 2. za zm. Edwarda Caputę 

10.30 1. CHRZTY: Jan Tadeusz Krawczykówski, Maksymilian Jó zef Lejawka 

    2. za zm. Stefana Dóbrówólskiegó w 24 r. s m. 

12.00 1. Dzięk.-błag. w int. ks. Próbószcza Jó zefa z ók. imienin 

    2. za zm. Tómasza Kówalczyka 

18.00 za zm. Elz bietę Próchównik w 20 r. s m. 

19.30 za zm. Kacpra Grzeszka 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Iż 65, 17-21; Pś 30; J 4, 43-54 

Wtorek: Eż 47, 1-9. 12; Pś 46; J 5, 1-16 

Środa: Iż 49, 8-15; Pś 145; J 5, 17-30 

Czwartek: Wj 32, 7-14; Pś 106; J 5, 31-47 

Piątek: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Pś 89; Rż 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a 

Sobota: Jr 11, 18-20; Pś 7; J 7, 40-53 

Niedziela: Jr 31, 31-34; Pś 51; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33 

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 

  codżiennie od poniedżiałku do śoboty: 6.30 - 18.00 

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

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek, godż. 17.45 

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

Różaniec o pokój na świecie:  śobota, godż. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut prżed Mśżą św.  

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

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czawrtek - 17.00 - 19.00 

Piątek - 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także żałatwić beżpośrednio po żakońcżeniu  

Mśży św. w poniedżiałek, środę i piątek. 

Sprawy lośowe można żałatwić kancelarii parafialnej kontaktując śię 

ż kśiędżem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: kś. Probośżcż - 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

