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Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego 

Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie 

przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to 

znaczy miejsce Czaszki. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie 

przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie 

losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też 

napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzy-

żowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 

Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, 

którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, Ty, 

który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża 

i wybaw samego siebie! Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie 

drwili między sobą i mówili: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. 

Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli 

i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła 

godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzi-

nie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachtha-

I czytanie: Iz 50, 4-7; Ps 22 

II czytanie: Flp 2, 6-11; Ewangelia: Mk 14, 1 - 15, 47 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Wielkość i pokora 

Czy moz liwe jest pokorne dokonywanie wielkich dzieł? Dokonywanie 

wolne od triumfalizmu, zadęcia, puszenia się, gwiazdorstwa, zamieszania 

woko ł własnej osoby, zbijania prywatnego kapitału? Czy moz liwe jest doko-

nywanie dzieł wiekopomnych z prostotą, skromnos cią, nie skupiając uwagi 

ludzi na sobie, ale na Tym, kto ry zlecił owo zadanie do wykonania – na Bogu? 

To ostatnia niedziela Wielkiego Postu i najdłuz sza Ewangelia jaką słyszy-

my podczas Mszy s więtej. Spina ona wielką klamrą wydarzenia radosnego 

wjazdu Jezusa do Jerozolimy, witanego przez rozentuzjazmowane tłumy 

pielgrzymo w, spiskujących arcykapłano w i uczonych, kto rzy nie potrafili się 

pogodzic  z tryumfem Chrystusa, ws ro d prostych Izraelito w, namaszczenie 

Jezusa drogocennym olejkiem nardowym, zdradę Judasza, ustanowienie Eu-

charystii, zaparcie się Piotra, sąd nad Jezusem, okrutną drogę krzyz ową, az  

po zgon Jezusa i złoz enie w grobie. Jakz e kruche i chwiejne okazuje się ludz-

kie przywiązanie, wiara w mesjan skie pochodzenie Chrystusa. W kro tkim 

czasie kilku dni, serca ludzkie podsycane diabelską nienawis cią od euforii 

przechodzą do wyszydzenia i zdrady. Od tamtych dramatycznych wydarzen  

minęło dwa tysiące lat i włas ciwie nic się nie zmieniło. Kiedy Bo g spełnia na-

sze oczekiwania z rados cią słuchamy Jego sło w, ale kiedy nie pasują do na-

szych plano w, kiedy nam je krzyz ują zaczynamy się buntowac , omijac  Boz e 

Prawo, a często lekcewaz yc  i omijac  drogę, kto rą ukazuje nam Chrystus. 

A przeciez  zbawienie ma tylko jeden kierunek – przez Krzyz  do szczęs cia 

wiecznego. 

Jezu, jak wielka musi byc  Twoja Miłos c , z e do ostatniej kropli wypiłes  Kie-

lich, kto ry podał Ci Ojciec. 

ni, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stoją-

cych obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy 

gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zoba-

czymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał dono-

śnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z gó-

ry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał du-

cha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym.  



Znajomość woli Boga 

Aby dokonywac  wielkich Boz ych dzieł, ale pokornie, trzeba przede 

wszystkim miec  pewnos c , z e są one zgodne z wolą Boga. Innymi słowy, nie 

moz na miec  najmniejszych wątpliwos ci, z e Bo g chce, aby zostały dokonane, 

i z e włas nie tylko ten, a nie ktos  inny, ma je wykonac . Chrystus, zgadzając się 

na tryumfalny wjazd do Jerozolimy, kierował się wyłącznie poleceniem Boga. 

Poleceniem odczytanym między innymi z zapowiedzi uczynionej przed wie-

kami przez Najwyz szego: „Powiedzcie Co rze Syjon skiej: Oto Kro l two j przy-

chodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, z rebięciu os licy” (Za 9,9). 

S wiadomos c , z e jest się jedynie wykonawcą boskiego zlecenia, a nie jego 

two rcą i włas cicielem, słuz y niezawłaszczaniu dzieła przez eksponowanie 

własnej osoby. Jes li się o tym pamięta, to wo wczas wielkos c  i pokora mogą 

is c  ze sobą w parze, wzajemnie się wspomagając. 

Do czasu w tajemnicy 

Aby dokonywac  dzieł wielkich pokornie – czyno w wzbudzających u jed-

nych podziw i entuzjazm, a u innych rodzących gniew czy nienawis c  – trzeba 

je starannie i w tajemnicy przygotowac . W dyskretnym, a więc profesjonal-

nym przygotowaniu chodzi o zabezpieczenie rozmaitego dobra. Przede 

wszystkim o szacunek dla zleceniodawcy dzieła – dla Boga. Dbałos c  o tajem-

nicę zapewnia odniesienie zamierzonych przez Boga korzys ci. Korzys ci, kto -

rych adresatem nie jest tylko Bo g, ale cała ludzkos c . Dyskrecja, a jes li trzeba 

to s cisła tajemnica poprzedzająca dokonanie dzieł, ma słuz yc  ich pełnej 

i skutecznej realizacji. W Ewangelii moz na dostrzec zasadę, kto rą konse-

kwentnie kieruje się Bo g. Oto ona: im donios lejsze dzieło, tym większa ta-

jemnica! Jezus w największej tajemnicy, nawet przed najbardziej zaufanymi, 

przygotowywał tryumfalny wjazd do Jerozolimy, by po z niej umrzec  dla zba-

wienia s wiata! To osłonięcie dzieła tajemnicą, oczywis cie do czasu wyzna-

czonego przez Boga, słuz y pokornemu wykonaniu go. Pomaga bowiem pa-

miętac , z e dokonywane jest z posłuszen stwa woli Boga i w zatroskaniu 

o człowieka. Dochowanie tajemnicy pozwala wykonawcom dojs c  do prawdy, 

z e za nagrodę wystarczy im zaufanie Zleceniodawcy i s wiadomos c , z e pod-

czas dokonywania dzieła był On z nimi, a oni byli z Nim. S wiadomos c , z e 

wspo łdziała się z Bogiem, sprawia, z e traci się apetyt na uwodzicielskie, po-

zorne splendory doczesnos ci. 

W zwyczajnych warunkach 

Pokornemu dokonywaniu wiekopomnych dzieł sprzyja takz e posłuz enie 

się w ich realizacji takimi s rodkami, jakie w danym czasie i okolicznos ciach 

są do dyspozycji. Wielkos c  i prawda dzieła nie zalez ą od tego, co zewnętrzne, 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

ale od zgodnos ci z wolą Boga! A ta nie potrzebuje wiele, by się dac  poznac  

i uzewnętrznic . Jezus wjez dz a do Jerozolimy na os le, a nie na złotym rydwa-

nie. Osła nie okrywa złota narzuta, lecz znoszone, przepocone, brudne płasz-

cze ucznio w. Nie było tez  czerwonego dywanu, kunsztownie ułoz onych 

kwiato w, lecz płaszcze i gałązki. Prostota, zwyczajnos c , ubo stwo objawiające 

się w posłuszen stwie Bogu i w modlitwie: „Hosanna. Błogosławiony, kto ry 

przychodzi w imię Pan skie. Błogosławione kro lestwo ojca naszego Dawida, 

kto re przychodzi. Hosanna na wysokos ciach”. 

Czy moz liwe jest pokorne dokonywanie wielkich dzieł? Ewangelia mo wi, 

z e tak! Przykładem jest Chrystus tryumfalnie wjez dz ający do Jerozolimy, aby 

w niej umrzec  po to, by ludzkos c  mogła z yc ! To dlaczego o tym zapominamy? 
ks. Rafał Buchinger 

 „Stigma” to z łaciny „znamię”, „wypalone na skó-

rze”. Stygmaty odpowiadają ranom zadanym Jezuso-

wi. Tajemnicą jest, dlaczego niektórzy mistycy zosta-

ją nimi naznaczeni.  

 Urszula urodziła się 27 grudnia 1660 r. w Mercatello, 

w zamoz nej rodzinie Mancini. Kiedy miała zaledwie 

5 lat, umarła jej matka. Sakrament bierzmowania 

otrzymała w sio dmym roku z ycia. Trzy lata po z niej zo-

stała dopuszczona do Pierwszej Komunii s więtej 

(1670). Pragnąc oddac  się Panu Jezusowi całkowicie na słuz bę jako z ertwa 

ofiarna za grzechy ludzkie, wbrew woli ojca wstąpiła do kapucynek w Citta 

di Castello (1677). Przyjęła wo wczas imię Weronika. W rok potem połączyła 

się z zakonem s lubami. W klasztorze przeszła wszystkie stopnie w hierar-

chii: od furtianki, kucharki, szatniarki, piekarki, zakrystianki, mistrzyni no-

wicjuszek az  po urząd ksieni. Mistrzynią była przez 33 lata, ksienią - przez 

11 lat. W kontakcie z siostrami była z yczliwa, wobec siebie - wymagająca 

i surowa. Weronika wyro z niała się wielką delikatnos cią sumienia. Lękała się 

nawet najmniejszej przewiny i kaz dą opłakiwała hojnymi łzami. Ze swoich 

ułomnos ci zwierzała się publicznie. Surowa dla siebie, była delikatna i zatro-

skana o siostry, zwłaszcza chore. Umiała rozbudzic  tak wielkiego ducha gor-

liwos ci, z e siostry rywalizowały ze sobą w obserwancji zakonnej. Była suro-

wa i wymagająca w zakresie kultywowania cnoty ubo stwa franciszkan skie-

go, ale ro wnoczes nie była matką dbającą, by siostrom nie brakowało nicze-



Gdzież nam, słabym ludziom, szukać bezpiecznego i trwałego 
schronienia, jeśli nie w ranach Zbawiciela. 

św. Bernard 

 
Tylko krzyże dadzą pewność w dniu sądu.  

Kiedy nadejdzie ten dzień, jakże będziemy szczęśliwi z powodu na-
szego bólu, dumni z naszych upokorzeń i bogaci w nasze ofiary. 

św. Jan Maria Vianney 

go, co konieczne. Cierpiała wiele nie tylko z powodu zadawanych sobie po-

kut, ale z powodu często nawiedzających ją dolegliwos ci i choro b. Do tych 

jednak fizycznych cierpien  doszły o wiele boles niejsze cierpienia duchowe: 

oschłos ci, stany opuszczenia i osamotnienia duchowego. Wszystko to Wero-

nika znosiła z heroicznym poddaniem się woli Boz ej. Pan Jezus pocieszał ją 

takz e darem ekstaz i widzen  nadprzyrodzonych. Spowiednik, nie rozumiejąc 

jej stano w, poczytywał je za swego rodzaju opętanie szatan skie, za symula-

cję, by uchodzic  za s więtą. Doszło do tego, z e zakazał jej przystępowac  do 

Komunii s więtej, a jej sprawę oddał nawet do rozpatrzenia Kongregacji 

S w. Oficjum. Na te jawne juz  przes ladowania Weronika odpowiadała tylko 

pokornymi słowami: "Krzyz e i męki są radosnym darem dla mnie z Boz ej 

ręki". Wszystkie te cierpienia ofiarowała za nawro cenie grzeszniko w, by ich 

ratowac  od wiecznego potępienia. 

W 1694 roku Weronika przez yła mistyczne zaręczyny i zas lubiny z Chry-

stusem. Dnia 5 kwietnia 1697 roku, w Wielki Piątek, otrzymała dar stygma-

to w. Na jej pros bę po trzech latach stygmaty zanikły, ale cierpienie ran Chry-

stusa pozostało. W nagrodę za serdeczne naboz en stwo do męki Pan skiej 

miała otrzymac  w swoim sercu wyryte znaki tej męki. 

Po długiej i bardzo bolesnej chorobie Weronika zmarła 9 lipca 1727 r. 

w 67. roku z ycia. Do chwały błogosławionych wynio sł ją papiez  Pius VII 

w 1802 roku, a do chwały s więtych papiez  Grzegorz XVI w 1839 roku. Z po-

lecenia po z niejszych spowiedniko w Weronika zostawiła cenny dziennik 

swojego z ycia, w kto rym opisuje swoje mistyczne przez ycia; zachowały się 

takz e jej listy i poezje.  

CYTATY PRZY KAWIE 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Zmarła Anna Firlej - mama ks. Wiesława Firleja, byłego wikariusza naszej parafii. 
Msza s w. w jej intencji będzie odprawiona dzisiaj o godz. 10.30.  

  Zgodnie z podanymi ostatnio wskazaniami związanymi z powaz nym wzrostem 
zachorowan  informujemy, z e w naszym kos ciele moz e przebywac  w czasie Mszy s w. 
lub innych nabożeństw nie więcej niż 30 osób. Zajmujemy miejsca wskazane. 
Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Wej-
ście będzie przez zakrystię. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję 
mszalną – muszą byc  przynajmniej 10 minut przed Mszą s w. Przypominamy, z e na-
dal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od udziału w niedzielnej i świątecznej 
Mszy świętej dla wszystkich oso b, kto re pragną w niej uczestniczyc , ale z powodu 
obostrzen , lęku lub wieku nie mogą. Zachęcamy natomiast do wspo lnej rodzinna 
modlitwy w domu. Na stronie internetowej znajdziemy propozycje takich modlitw.  

  Okazja do spowiedzi św. jest dzisiaj po kaz dej Mszy s w. Od poniedziałku do s ro-
dy od godz. 16.30 do 17.30; w piątek od godz. 8.00 do 10.00 

  Liturgia Triduum Paschalnego w naszej parafii:  
Wszystkie nabożeństwa będą transmitowane  

na parafialnym kanale YouTube. 
  Wielki Czwartek – Msza s w. Wieczerzy Pan skiej o godz. 18.00 
  Wielki Piątek - Droga Krzyz owa o godz. 16.00 i 17.00.                                 
Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 18.00 

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.  
Zachęcamy wiernych do zachowania wstrzemięz liwos ci od pokarmo w mięsnych, 
az  do celebracji Wigilii Paschalnej. W tym dniu rozpoczynamy czas nowenny przed 
niedzielą Miłosierdzia Boz ego. 

  Wielka Sobota - liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Noc o godz. 19.00  
  Nie będzie s więcenia pokarmo w w Wielką Sobotę. Błogosławien stwa pokarmo w 

nalez y dokonac  w czasie s niadania wielkanocnego. Pos więcenie pokarmo w z nasze-
go kos cioła drogą on-line w sobotę o godz. 13.00.  

  S wiece paschalne i wodę s więconą do swoich domo w moz emy zabrac  z naszego 
kos cioła od poniedziałku do s rody. 

  Msze s w. w Niedzielę Zmartwychwstania odprawimy o godz. 7.30; 9.00; 10.30; 
12.00 i 18.00. O 17.30 zapraszamy na uroczyste nieszpory. 

  W Poniedziałek Wielkanocny Msze s w. odprawimy o godz. 7.30; 9.00; 10.30 
(tylko dla rodzin związanych z uroczystos cią chrztu s w.); 12.00 i 13.00. 

  Sprawy losowe moz na załatwiac  w kancelarii parafialnej poprzez kontakt z księ-
dzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 

  Dziękujemy wszystkim za składane ofiary w kos ciele oraz na konto parafialne. 
W tych s wiątecznych dniach odprawimy Msze s w. w intencji wszystkich parafian 
i naszych dobrodziejo w.  

  Zachęcamy wiernych, aby duchowo łączyli się ze swoją parafią. Ufamy, z e ten 
trudny czas będzie umocnieniem naszej wiary i wzajemnej jednos ci.  

  Serdecznie dziękujemy Bielskiej Straz y Poz arnej za przekazane dla parafii ma-
seczki ochronne. 



INTENCJE MSZALNE 

WIELKI PONIEDZIAŁEK - 29.03     

6.00  za zm. Barbarę Grabowską 

18.00 1. za zm. rodzico w: Eugeniusza w 15 r. s m. i Heleny w 1 r. s m. Zabłockich 

    2. za zm. rodzico w: Janinę i Kazimierza Go rskich i brata Jo zefa Go rskiego 

    3. za zm. Andrzeja Rzeszutko 

WIELKI WTOREK - 30.03      

6.00  1. za zm. Stanisławę Dec; 2. za zm. Romana Deca 

18.00 1. za zm. Jadwigę i Mikołaja Trojako w i zm. z rodziny 

    2. za zm. Wiesława Bilczewskiego; 3. za zm. Daniela i Marię Skroboto w 

WIELKA ŚRODA - 31.03              

6.00  za zm. Ryszarda Gutowskiego 

18.00 1. za zm. Juliana Dybę; 2. za zm. Daniela i Marię Skroboto w 

    3. za zm. w marcu: Marta Ochman, Bernard Musioł, Anna Walusiak, Otylia Rus, 

       Emilia Jakubiec, Ryszard Siwik, Jerzy Luber, Jo zef Dobija, Genowefa Komsta, 

       Piotr Kenig, Bronisław Ramza 

WIELKI CZWARTEK - 01.04      

18.00 Msza S w. Wieczerzy Pan skiej 

WIELKI PIĄTEK - 02.04       

16.00 Droga Krzyz owa 

17.00 Droga Krzyz owa 

18.00 Liturgia Męki Pan skiej  

WIELKA SOBOTA - 03.04     

19.00 Liturgia Wigilii Paschalnej 

NIEDZIELA - 04.04 - UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

7.30  1. Dzięk.-błag. w int. Otyli Wojniusz; 2. za zm. Franciszka, Gertrudę, Zbigniewa, 

    Kazimierza Laskowskich; oraz rodzico w Mariannę i Jana 

9.00  Dzięk.-błag. o Boz e błog. i potrzebne łaski dla Wiesławy i Bogusława 

    oraz ich dzieci i wnuko w 

10.30 1. W int. Parafian – dobrodziejo w naszego kos cioła 

    2. O Boz e błog. dla Piotra Machnera i jego rodzinę 

12.00 Dzięk.-błag. w int. Doroty i Andrzeja z ok. 30 rocz. s lubu 

18.00 za zm. Kazimierza Małeckiego w 25 rocz. s m. 

PONIEDZIAŁEK - 05.04 - PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

7.30  O potrzebne łaski dla s wieckich pracowniko w naszej parafii oraz ich rodzin 

9.00  W int. Jakuba Sikory z ok. 4 rocz. urodzin 

10.30 CHRZTY: Wiktor Tomasz Pawlus, Wojciech Jo zef Misiarz,  

    Wojciech Jo zef Dudka, ROCZKI 

12.00 Dzięk.-błag. o Boz e błog. dla Anny i Cezarego Owerkowiczo w z ok. 50 r. s l.  

    oraz  dla ich dzieci i wnuko w 

13.00 O Boz e błog. i potrzebne łaski dla Pauliny i Bartłomieja oraz dla ich rodziny 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek: Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11 

Wtorek: Iz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33. 36-38 

Środa:  Iz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26, 14-25 

Czwartek: Wj 12, 1-8. 11-14; Ps 116b; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15 

Piątek: Iz 52, 13 - 53, 12’ Ps 31; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1 - 19, 42 

Sobota: Rdz 1, 1 - 2, 2; Ps 104; … Rz 6, 3-11; Mt 28, 1-10 

Niedziela:  Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9  

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 30 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 
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