
  INTENCJE MSZALNE  
30.11 – Poniedziałek – święto Św. Andrzeja Apostoła
7.00 –  za ś.p. Bogusława Pysz
18.00 – za ś.p. Zdzisława Kubica w II rocznicę śmierci
1.12 – Wtorek
7.00 – za ś.p. Tadeusza Klimczak
18.00 – za ś.p. Józefa Kubica z żoną i dziećmi
2.12 – Środa
7.00 – za ś.p. Stanisławę Kłaptocz
18.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Barbary i Henryka Obiedzińskich
3.12 – Czwartek – wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
7.00 – za ś.p. Barbarę Dudek
18.00 – za ś.p. Michała i Ninę Romańczuk
4.12 – Piątek
7.00 – za ś.p. Tomasza i Martę Mądrzak
18.00 – w intencji czcicieli NSPJ
5.12 – Sobota
7.00 – za ś.p. Jana i Teresę Olma
18.00 – za ś.p. Grzegorza Gawenda
6.12 – II Niedziela Adwentu
8.00 –  za zmarłych członków Róż Żywego Różańca
9.15 – za ś.p. Tadeusza i Wandy Then
10.45 – za ś.p. Józefa Laszczak z córką Jadwigą i zięciem Ryszardem
18.00 – za ś.p. Mariana Szymanek w 12 rocznicę śmierci
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„Żyj tak, jakby każdy dzień miał być tym
ostatnim”

„Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać
się najpiękniejszym dniem twojego życia”

„Czas jest wszystkim, co masz i pewnego dnia może się okazać,
że masz go mniej niż sądzisz” (Randy Pausch)

„Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez
względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy”

(Albert Espinosa)

„Okrucieństwa czasu najlepiej widać w lustrze” (K. Kampa)
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Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. Oddział w Bielsku – Białej, 
ul. Dmowskiego 16; nr konta: 05124041421111000048242608.

Wpłacając na konto Parafii dopisujemy: "Na cele kultu religijnego".

 NA SZLAKU WIARY 
GAZETKA PARAFII P.W.

MATKI BOŻEJ POCIESZENIA
W BIELSKU – BIAŁEJ STRACONCE

I  NIEDZIELA  ADWENTU – 29. 11. 2020 R.

  S Ł O W O    Ż Y C I A  

CZYTANIA NA DZIŚ:
Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Ps 80; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ:
Iz 40,1-5.9-11; Ps 85; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8

 PRZECZYTAJ: 
„Czuwajcie  więc,  bo  nie  wiecie,  kiedy  pan
domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy
o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzia-
nie przyszedłszy, nie zastał was śpiących” (Mk

13,35-36)

„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczą-
cy krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się
jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie.
A  Bóg wszelkiej  łaski,  Ten,  który  was  powołał  do  wiecznej  swojej
chwały w Chrystusie,  gdy trochę pocierpicie,  sam was udoskonali,
utwierdzi, umocni i ugruntuje” (1 P 5,8-10)

„Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie
się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości!” (1 Kor
16,13-14)

I ROZWAŻ:
1.  Jak  wygląda  twoje  oczekiwanie  na  powrót  Pana?  Co  musisz
jeszcze zrobić, zmienić, aby twoje życie było Adwentem?
2. Czy jesteś gotowy na tą chwilę? A gdyby powrót Jezusa miał mieć
miejsce jutro?



KOMENTARZ – Czuwajcie  .  

Dzisiejszy fragment Ewangelii według Św. Marka nawiązuje swą tre-
ścią do innego fragmentu, czytanego dwa tygodnie temu, w wersji zapi-
sanej przez Św. Mateusza – przypowieści o talentach. Podczas gdy wte-
dy Ewangelista skupiał nasza uwagę na samym zadaniu do wykonania,
pomnożeniu powierzonych talentów, dzisiejszy wskazuje nam na nie-
przewidywalność  terminu,  w  którym  usłyszymy  od  Boga  słowa:
„Sprawdzam”. Można zaryzykować i postawić tezę, że suma zachowań
poszczególnych jednostek tworzy zachowanie zbiorowości, która czasa-
mi staje się tłumem. I podobnie, tak jak zachowanie każdego człowieka
jest wynikiem tego, co się z nim aktualnie dzieje i co przeżywa, tak
zbiorowe zachowanie  pewnie  bywa wypadkową tego,  co   w dużym
uproszczeniu „siedzi” w zbiorowości tworzonej przez te jednostki.
Obserwując otaczającą nas rzeczywistość, można dojść do wniosku, że
najwyższa już pora na adwent. Na czas oczekiwania… Jak zawsze na
Święta … Święta, których przeżywanie coraz  częściej traci  swą  istotę,
stając się wydarzeniem konsumpcyjno- rodzinno-towarzyskim. Ogólnie
miłym, drogim i czasochłonnym w przygotowaniu, lecz całe szczęście
że rekompensuje to wolny od pracy czas … Te Święta będą inne. Spę-
dzane w wąskim gronie, poprzedzone pospiesznymi zakupami. Nie bę-
dzie  tak  przystrojonych miast,  wobec budżetowych oszczędności.  W
galeriach handlowych nie  będzie tłumów krasnalowatych Mikołajów,
reniferów,  elfów  i  mnóstwa  tej  całej  okołoświątecznej  menażerii  z
dzwonkami,  saniami i  sztucznym śniegiem. Sprzedawcy w sklepach,
zwłaszcza nie tych sieciowych, lecz  prowadzących rodzinne biznesy
będą mili w spojrzeniach, coś innego niż zwykle… Prośbę, by dać im
przetrwać… Tak więc zakupy staną się często czymś przypominającym
wdowi grosz, albo patriotyczny obowiązek.
Może właśnie dlatego, może pierwszy raz w życiu, warto skoncentro-
wać się na tym zazwyczaj pomijanym w gwiazdowo – ckliwym main-
streamie; drugim, jeśli nie pierwszym wymiarze adwentu – oczekiwa-
niu na przyjście Pana.  Tym, które nastąpi,  gdy każdy z nas zamknie
oczy.  Za lat  kilka,  kilkanaście  czy kilkadziesiąt.  Niewielka różnica I
tym na końcu czasów, gdy zakończy się wspólna historia nas wszyst-
kich. Dlatego nim znów zabrzmią kolędy w pustawych z powodu pan-
demii i  ograniczeń kościołach,  będących i  rzeczywistością i znakiem
czasów, warto na serio posłuchać twardych jak kamienie  słów Izajasza
z dzisiejszego pierwszego czytania:  „My wszyscy byliśmy skalani,  a
wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opa

I NIEDZIELA ADWENTU
 – 29. 11. 2020 r.

Dziś przypada I Niedziela Adwentu. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny,
który w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem: Zgromadzeni na świętej
Wieczerzy.  Zachęcamy,  aby  w tych  nowych  warunkach  związanych  z
epidemią,  widząc jak kruchy jest  ten świat jeszcze głębiej  postarać się
przeżyć  tegoroczny  Adwent,  jako  czas  prawdziwego  oczekiwania  na
przyjście Pana. Zapraszamy bardzo gorąco na tegoroczne Roraty pt. ,,Jak
naprawić przeszłość?", przygotowane przez młodzież z naszej parafii. W
ramach  rorat  zapraszamy  na  poranny  film,  który  wprowadzi  Was  do
tematu. Film znajdziemy na parafialnym YouTubie i stronie internetowej.
Rozwinięcie tematu i losowanie odpowiedzi odbędzie się na wieczornej
Mszy  Roratnej  o  godz.  18.00,  która  również  będzie  transmitowana.
Odpowiedzi na pytania i zagadkę muzyczną wysyłamy do godz. 16.00 na
mail: roraty.straconka@gmail.com  
W tym tygodniu:
W poniedziałek, 30 listopada – święto Św. Andrzeja Apostoła;
W środę, 2 grudnia – o godz. 17.45 - nabożeństwo do MB Pocieszenia;
W czwartek,  3  grudnia –  wspomnienie  Św.  Franciszka  Ksawerego,
prezbitera;
W piątek, 4 grudnia – wspomnienie Św. Barbary, dziewicy i męczennicy.
W tym miesiącu chorych i starszych parafian odwiedzimy 18 grudnia;
W przyszłą niedzielę, 6 grudnia – ofiarą do puszek zbieraną po Mszach
będziemy mogli wesprzeć Kościół na Wschodzie. Na spotkanie ze Św.
Mikołajem zapraszamy za tydzień po każdej Mszy Św. przed kościołem.
Od  dzisiaj  przy  wejściu  do  zakrystii  można  nabyć  opłatki.  Jak  w
poprzednich  latach  zachęcamy,  aby  nabyć  je  w  kościele,  a  nie  w
hipermarketach czy innych miejscach, gdyż u nas są one pobłogosławione
i także w ten sposób Boże błogosławieństwo możemy zanieść do swoich
domów. Natomiast przy bocznym wejściu do kościoła rozprowadzane są
świece  Wigilijnego  Dzieła  Pomocy  Dzieciom.  Ofiary  z  tej  akcji  będą
przeznaczone na pomoc osobom z ubogich rodzin w godnym przeżyciu
świąt Bożego Narodzenia.
Zachęcamy  do  lektury  prasy  katolickiej,  naszej  parafialnej  gazetki,
która od tej niedzieli ukazuje się w nowej szacie graficznej i zaglądania
na naszą parafialną stronę internetową. Dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób w tym trudnym czasie wspierają naszą parafię,
czy  to  modlitwą,  czy  osobistym  zaangażowaniem  czy  wsparciem
materialnym. Bóg zapłać za wszelką troskę i pomoc.
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