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Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli 

też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy 

Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł 

i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. 

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony 

chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno 

pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obu-

mrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawi-

dzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciał-

by Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. 

A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie 

od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław 

imię Twoje!» 

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący 

tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do 

Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze 

I czytanie: Jr 31, 31-34; Ps 51 

II czytanie: Hbr 5, 7-9; Ewangelia: J 12, 20-33 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Odpowiedzialność za Boże dary 

Jestes my stworzeni na obraz i podobien stwo Boga. W tym obrazie waz -

nym rysem jest odpowiedzialnos ć  za nasze mys li, dećyzje, słowa i ćzyny. Bo g 

jest odpowiedzialny i, stwarzająć nas do miłos ći, uzdolnił nas do tego, bys my 

umieli brać  odpowiedzialnos ć . Taka jest konsekwenćja wolnos ći ćzłowieka. 

Wolny to znaćzy odpowiedzialny. 

Podstawą tej odpowiedzialnos ći jest sumienie. To ono pozwala dostrzeć, 

ćo jest w konkretnej sytuaćji dobre, a ćo złe; ćo zgodne z wolą Boga, a ćo nie. 

Ono wzywa do wypełnienia woli Ojća Niebieskiego i sygnalizuje wszystko to, 

Trzyletnia publićzna działalnos ć  Chrystusa przyniosła Mu wielu zwolen-

niko w, ale i wielu wrogo w. Była tez  ws ro d nićh lićzna grupa, kto ra przyćho-

dziła z ćiekawos ći. Nie wiemy, do kto rej z nićh nalez eli Grećy prosząćy Filipa: 

Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Wydaje się, że nie byli zwykłymi gapiamy, ale ćzy 

zrozumieli słowa, kto re im powiedział: Jes li ziarno pszenicy, wpadłszy w zie-

mię, nie obumrze, zostaje samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. 

A po ćo my przyćhodzimy do Chrystusa, po ćo nam niedzielna Eućharystia, 

sakramenty? Czy tylko z przyzwyćzajenia, ćzy tak na wszelki wypadek, ćzy 

skłania nas do tego wielopokoleniowa tradyćja? A Jezus nas przestrzega; 

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym 

świecie, zachowa je na życie wieczne. Moćne i trudne słowa. Nie ćhodzi w nićh 

jednak o ućzućiową nienawis ć , ale o z yćie tym, ćzym gardzi s wiat – prawdą, 

miłos ćią, słuz bą bliz niemu, rezygnaćją z nadmiernej wygody na rzećz uboz -

szyćh i potrzebująćyćh. Ż yćie w s wiećie zniszćzonym przez grzećh jest nieu-

stanną walką o wartos ći, o to, by – jak nas ućzył Jan Paweł II – bardziej byc  

niz  miec . Kto zas  chciałby Mi słuz yc  – mo wi nam Chrystus – niech idzie za 

Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. Ale ta droga prowadzi przez 

krzyz  i nie ma innej.  

Panie, daj nam łaskę po js ćia za Tobą nawet wtedy, gdy będzie nas to wiele 

kosztowało. 

względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego 

świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do siebie». 

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 



ćo jest pełnieniem własnej woli lub woli innyćh ludzi, a nie Boga. 

Człowiek jest odpowiedzialny za dary, kto re od Boga otrzymał. Dary te 

jednak poćzątkowo są dane kaz demu z nas w zaląz ku i trzeba je pielęgnować  

przez ćałe z yćie. Takim darem jest rozum i zdolnos ći poznawćze ćzłowieka. 

Rozum pomaga w odkrywaniu prawdy. Ale zanim udoskonalimy to narzę-

dzie poznania, upływają długie lata. To nie tylko zdobywanie wiedzy i maga-

zynowanie jej w pamięći, to przede wszystkim nieustanna gimnastyka rozu-

mu, by maksymalnie szybko, najkro tszą drogą doćhodził do poznania praw-

dy. Nad doskonaleniem tej umiejętnos ći mozolą się dzieći, młodziez , studen-

ći, ale i ludzie po studiaćh. To jest jedno z gło wnyćh zadan  naućzyćieli i pro-

fesoro w. Opanowanie metody poznawania prawdy kosztuje sporo wysiłku 

i wymaga dobryćh przewodniko w. 

Nalez y dziękować  wszystkim naućzyćielom, kto ryćh spotkalis my w z yćiu, 

za ićh trud włoz ony w doskonalenie naszego umysłu. Trzeba tez  o nićh pa-

miętać  przed Bogiem, niezalez nie od tego, ćzy sami byli ludz mi wierząćymi, 

ćzy nie. To nasz dług wdzięćznos ći. Trzeba prosić  o błogosławien stwo dla 

nićh, jes li z yją, i o to, by – jes li juz  pro g wiećznos ći przekroćzyli – Bo g sam 

nagrodził ićh za dobro, jakie nam wys wiadćzyli. 

Drugim darem Boga jest wolna wola. Ona ro wniez  doćhodzi do głosu 

stopniowo, a od ćzłowieka zalez y jej nieustanne doskonalenie tak w tym, by 

była wolą silną, jak i w tym, by była wolą dobra. W ćzłowieku trwa nieustan-

ne zmaganie z tym, ćo chciałbym, a ćo chcę. Chciałbym jest pragnieniem in-

stynkto w i poz ądan , chcę jest pragnieniem woli. Postawienie swego z yćia 

na chcę, ćzyli na moćnej woli, w duz ej mierze dećyduje o sukćesie ćzłowieka. 

To silna wola jest wykładnikiem wielkiego formatu osobowos ći ćzłowieka. 

Nad siłą woli trudzą się wyćhowawćy, kto rym zalez y na tym, by młody ćzło-

wiek był kims . 

To wielkie szćzęs ćie, jes li na drodze naszego z yćia w młodos ći spotkali-

s my takićh wyćhowawćo w, kto rzy nie zaćies niali swego oddziaływania jedy-

nie do doskonalenia naszego umysłu i troski o pełny magazyn naszej pamię-

ći, ale interesowało ićh nasze serće, nasza wola i wspomagali nas w tym, by 

ta wola była silna i dobra. Nalez y do kon ća z yćia dziękować  Bogu za takićh 

ludzi. Wyćhowywanie ćzłowieka jest znaćznie trudniejsze niz  jego kształće-

nie. Jest jednak tysiąće razy ćenniejsze niz  wiedza, jaką ćzłowiek zgromadzi. 

Ż yćie wygrywa się w oparćiu o słowo chcę. I to chcę ma być  bardzo moćne. 

Czytania z Pisma Ś więtego w dzisiejszej liturgii wzywają nas do szćzego l-

nego dziękćzynienia za sumienie. Ono tez  w tym samym proćesie, ćo dosko-

nalenie rozumu i woli, zyskuje ćoraz większą doskonałos ć . Śumienie pozwala 



na opanowanie umiejętnos ći prećyzyjnego dostrzegania prawdziwego dobra. 

To dobro jest wskazane w Dekalogu. Przykazania jednak są wartos ćią ze-

wnętrzną i mogą pozostać  wspaniałym kodeksem wypisanym na kamieniu 

i nie mieć  większego wpływu na z yćie ćzłowieka. Bo g zatem postanowił je 

wpisać  w nasze serća. Żadanie, jakie nas ćzeka, polega na dostosowaniu ryt-

mu serća do Boz yćh przykazan , bo tylko wtedy potrafimy z yć  w Boz ym s wie-

ćie. Dokonuje się to przez ćoraz doskonalsze zrozumienie wskazan  Boga za-

wartyćh w Dekalogu, a ro wnoćzes nie przez wierne ićh realizowanie. Śumie-

nie dostosowane do przykazan  jest sumieniem prawym. 

Ta praća jest kontrolowana przez raćhunek sumienia i przez systematyćz-

ną spowiedz . To ona daje ćoraz pełniejsze ućzestnićzenie w s wiećie dobra 

i miłos ći, na straz y kto rego stoją przykazania. 

Trzeba nam podziękować  za spowiedniko w, kto rzy nie tylko rozgrzeszają, 

uwalniająć nas od brzemienia grzećho w, ale i poućzają, prostująć sumienie, 

gdy nasze ćzyny lub słowa odbiegają od pionu Boz ej prawdy. Wielki Post jest 

ćzasem dziękćzynienia Bogu za spowiedniko w. Jest to ro wniez  ćzas modli-

twy za nićh, by posługę wobeć naszego sumienia wykonali dobrze. 

Obok prawos ći sumienia potrzebna jest jeszćze jego wraz liwos ć  i pew-

nos ć . Doskonałos ć  polega na harmonii wszystkićh elemento w, nawet naj-

drobniejszyćh. Wraz liwos ć  sumienia kaz e dowartos ćiować  to, ćo małe. Co-

kolwiek ćzyni ćzłowiek o wraz liwym sumieniu, ćzyni zawsze z troską o fir-

mowy znak jakos ći. Żalez y mu na tym, by jego dzieło było dobre i piękne. To 

się łąćzy z rozwojem kultury dućha. Wszysćy, kto rzy uwraz liwiają młodego 

ćzłowieka na piękno, przyćzyniają się do rozwoju jego wraz liwos ći. Człowiek 

o małej wraz liwos ći na piękno z reguły ma ro wniez  mało wraz liwe sumienie. 

Ża mistrzo w, kto rzy – znająć wartos ć  piękna – umieli nas w nie wtajemni-

ćzyć , nalez y dziękować . Nie zawsze są to mistrzowie w szkolnyćh muraćh, 

ćzęsto są to przygodnie spotkani ludzie, kto rzy potrafią zaćhwyćić  innyćh 

pięknem i wezwać  do two rćzos ći. 

Wreszćie zostaje pewnos ć  sumienia. Ona jest oparta na moćnej woli i na 

pełnej znajomos ći prawdy. Ludzie o prawym sumieniu nie mają wątpliwos ći. 

Ta pewnos ć  pomaga im w podejmowaniu i wykonaniu dećyzji. Ż reguły taką 

pewnos ć  zyskujemy w kontakćie z ćzłowiekiem wielkiego formatu, kto ry 

przez pewien ćzas wspiera nasze dećyzje. Taki ćzłowiek jest szćzego lnie ćen-

nym skarbem. Ż yćie w oparćiu o pewne sumienie jest o wiele łatwiejsze. 

Wszelka niepewnos ć  zjada olbrzymią ilos ć  energii ćiała i dućha. 

W naszym dziękćzynieniu nalez y pamiętać  o tyćh, kto rzy w naszyćh 

oćzaćh ćieszyli się autorytetem. To oni wspierali doskonalenie pewnos ći na-



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Rozpoczynamy dzisiaj w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Na 
kaz dej Mszy s w. zostanie wygłoszona nauka ogo lna. Rekolekćje poprowadzi 
o. Sylwester Miecznik. Śzćzego łowy plan rekolekćji jest umieszćzony 
w gablotaćh parafialnyćh i na stronie internetowej naszej parafii. Nauki Ojća 
Śylwestra będą umieszćzone na parafialnym kanale YouTube. 
 Zapraszamy wiernych do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Droga 
Krzyz owa jest w piątek o godz. 16.30 i 17.15; zas  Gorzkie Ż ale z kazaniem 
pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00.  

REKOLEKCJE PARAFIALNE 

szego sumienia. 

Żamien my ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu na dziękćzynienie Bo-

gu i ludziom za bogaćtwo otrzymanyćh daro w i pamiętajmy, z e ićh rozwo j 

jest koniećznie potrzebny do wspo łpraćy z łaską usprawiedliwienia, jakiej 

udziela nam zmartwyćhwstały Jezus. Łaska buduje na naturze. 
ks. Edward Śtaniek 

Rekolekcjonista o. Sylwester Miecznik 
SOBOTA 20.03.2021 r. Msza św. – godz. 18.00 

NIEDZIELA – 21.03.2021 r. 
Msze św. z nauką ogólną: 

7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00 i 19.30 (recytowana) 
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 17.00  

(kazanie głosi ks. Roman – wikariusz) 
PONIEDZIAŁEK– 22.03.2021 r. 

Msze św. z nauką ogólną: godz. 9.00 i 18.00 
Nauka stanowa dla kobiet - godz. 19.00 

WTOREK – 23.03.2021 r. 
Msze św. z nauką ogólną: godz. 9.00 i 18.00 

w czasie mszy św. o godz. 9.00 udzielamy sakramentu chorych 
Nauka stanowa dla mężczyzn - godz. 19.00 

ŚRODA – 24.03.2021 r. 
Msze św. z nauką ogólną: godz. 9.00 i 18.00 

Zakończenie rekolekcji 
*** 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele: 
8.30 - 9.00 oraz 17.00 - 18.00 

W tym czasie będzie okazja do spowiedzi św.  



 Modlitwa różańcowa w intenćji dzieći, młodziez y i rodzin rozpoćznie się 
w s rodę o godz. 17.00.  
 Msza św. dla rodziców i dzieci z Katolickiego Przedszkola „Serduszko” 
zostanie odprawiona w najbliz szą s rodę o godz. 19.00. 
 Konferencja dla kandydatów do bierzmowania w ćzwartek o godz. 
18.45; zas  w piątek o godz. 18.45 konferenćja dla rodzićo w dzieći 
I Komunijnyćh ze Śzkoły Muzyćznej i rodzićo w kandydato w do bierzmowa-
nia.  
 W czwartek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to za-
razem Dzien  Ś więtos ći Ż yćia. Żaćhęćamy do podjęćia Dućhowej Adopćji 
Dziećka Poćzętego. 
 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. Śprawy kanćelaryjne moz -
na załatwić  bezpos rednio po zakon ćzeniu Mszy s w. w poniedziałek, s rodę 
i piątek. Intenćje Mszy s w. do kon ća biez ąćego roku moz na zamo wić  takz e 
telefonićznie w godzinaćh urzędowania kanćelarii parafialnej. 
 W gablotach parafialnych oraz na stronie internetowej został za-

mieszczony pełny komunikat Diecezji Bielsko-Żywieckiej dotyczący 
krzywd wyrządzonych małoletnim przez duchownych. 
 Odwiedziny chorych są moz liwe po wćzes niejszym ustaleniu terminu 
z duszpasterzami. Niećh ćzas Wielkiego Postu będzie okazją przygotowania 
serća na radosne przez yćie s wiąt wielkanoćnyćh. 
 Dziękujemy za ofiary złoz one w ćzasie Mszy s w. przeznaćzone na potrze-
by naszej parafii.   Ża tydzien  niedzielna składka będzie zbierana na potrzeby 
naszej s wiątyni; zas  przed kos ćiołem będzie zbierana ofiara do puszek na 
paćzki s wiątećzne dla oso b najuboz szyćh. Dziękujemy takz e wszystkim, kto -
rzy nie mogąć ućzestnićzyć  we Mszy s w. w kos ćiele troszćzą się o swoją para-
fię przekazująć swo j dar na konto parafialne.  
 W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa ćzyli Męki Pan skiej. Na 
kaz dej Mszy s więtej pobłogosławimy gałązki palmowe. Przypominamy tak-
z e, z e za tydzien  nastąpi zmiana ćzasu z zimowego na letni (przesunięćie 
wskazo wek zegara o 1 godz. do przodu). 
 Zachęcamy do lektury czasopism katolickich – Gos ćia Niedzielnego 
i Niedzieli - oraz naszej parafialnej gazetki Credo. W zakrystii moz na zakupić  
s wiećę pasćhalną oraz złoz yć  ofiarę na kwiaty do Boz ego Grobu. 
 Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościo-

łach. W naszej świątyni w czasie Mszy św. i nabożeństw może przebywać 
40 osób. Zajmujemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku no-
szenia maseczek zakrywających usta i nos. 
Do Komunii s w. w pierwszej kolejnos ći przystępują osoby przyjmująće Pana 
Jezusa na rękę. Bardzo prosimy o przestrzeganie tyćh wskazan . Wszystkie 
naboz en stwa i Msze s w. odprawiane w naszym kos ćiele są transmitowane na 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 22.03 - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
6.00  za zm. Cećylię Chmurę 
9.00  Irenę Gansel 
18.00 1. za zm. Helenę i Witolda Grygielo w oraz Wandę Latosek 
    2. za zm. Tadeusza Jakubća; 3. za zm. męz a Edwarda Galewskiego 
    4. (poza parafią) za zm. Marię Cibićką 
WTOREK - 23.03 - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
6.00  1. za zm. Marię Biegun; 2. za zm. Jadwigę Matuszyk 
9.00  za zm. Jaćka Kowalćzyka 
18.00 1. za zm. Kazimierza Panka w 3 r. s m.; 2. za zm. Romana Deća 
    3. za zm. Śtanisławę Deć; 4. (poza parafią) za zm. Jo zefa Ż ołnierskiego 
ŚRODA - 24.03 - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
6.00  za zm. Miećzysława Jasiećzka 
9.00  za zm. Marię Lewićką 
18.00 1. za zm. Tomasza Wilćzka; 2. za zm. Janinę i Fryderyka Albando w 
    3. za zm. Pawła Kempnego; 4. za zm. Jerzego Śolaka 
    5. (poza parafią) za zm. Martę Oćhman 
19.00 Msza s w. w int. Katolićkiego Śtowarzyszenia Os wiatowego oraz społećznos ći  
    Przedszkola „Śerduszko”  
CZWARTEK - 25.03 - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 
6.00  za zm. Marię i Leonarda Tymićho w 
18.00 1. za zm. Halinę Drabćzyn ską; 2. za zm. Cećylię Lipską 
    3. za zm. Krystynę Lis; 4. (poza parafią) za zm. Irenę Dawieć 
PIĄTEK - 26.03        
6.00  za zm. Tadeusza Jakubća 
18.00 1. za zm. Wojćiećha Janika; 2. za zm. rodzićo w Rozalię i Franćiszka Garuso w 
    3. za zm. Weronikę i Bolesława Mazgajo w  
    4. (poza parafią)  za zm. Daniela oraz Marię Śkrobot  
SOBOTA - 27.03     
6.00  1. za zm. Mariana Śzlago ra; 2. za zm. Jana Hrapkowićza 
18.00 1. za zm. Mariana Les niaka 
    2. za zm. Mariannę Rusak w 18 r. s m. oraz zm. z rodziny 
    3. (poza Parafią)  o potrzebne łaski i dar zdrowia dla Aleksandry 
NIEDZIELA - 28.03 - NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 
7.30  za zm. rodzićo w Żdzisławę i Franćiszka Kosmalo w 
9.00  1. Dzięk.-błag. o Boz e błog. dla Magdaleny i Pawła z ok. 15 r. s l. oraz dla dzieći 
    2. za zm. Pawła Kempnego 
10.30 1. ROCŻKI; 2. za zm. Piotra Gluzę. 
12.00 1. za zm. rodzićo w Haline i Alfreda Rozumo w 
    2. za zm. Marię i Jo zefa Gąstało w 
18.00 w int. Kazimiery Danielak i Jadwigi Kotęby w podziękowaniu za wsparćie    
    i okazana przyjaz n  w trudnyćh ćhwilaćh Elz biećie Biernat 
19.30 za zm. Czesławę Ś lusarćzyk 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Ps 23; J 8, 1-11 

Wtorek: Lb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30 

Środa: Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Ps Dn 3, 52-56; J 8, 31-42 

Czwartek: Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38 

Piątek: Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42 

Sobota: Ez 37, 21-28; Ps Jr 31, 10-13; J 11, 45-57 

Niedziela: Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11; Mk 14, 1 - 15, 47 

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! 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czawrtek - 17.00 - 19.00 

Piątek - 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także załatwić bezpośrednio po zakończeniu  

Mszy św. w poniedziałek, środę i piątek. 

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

