
do śledzenia diecezjalnej strony internetowej, a także innych stron kato-
lickich, aby korzystać z rekolekcji wielkopostnych transmitowanych na
nich. Jak zawsze dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
w tym trudnym czasie wspierają naszą parafię. Bóg zapłać za wszelką
okazywaną troskę i pomoc.
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  INTENCJE MSZALNE  
28.02 – II Niedziela Wielkiego Postu
8.00 – za ś.p. Władysława Mieszczak
9.15 – za ś.p. Józefa Ochmanek w 20 r. śm. i Klemensa
Gawenda w I r. śm.
10.45 – za ś.p. Edwarda Gąsior
18.00 – o Boże błog. dla rodziny Brysiów
1.03 – Poniedziałek
7.00 –  za ś.p. Franciszka i Anastazję Zoń z synem i wnukiem
18.00 – 1. za ś.p. Dorotę Pałka
             2. za ś.p. Leonardę Kapała
2.03 – Wtorek
7.00 – za ś.p. Czesława Byrdziak
18.00 – za ś.p. Helenę Szuta z mężami
3.03 – Środa
7.00 – za ś.p. Krystynę Kosarz
18.00 – za ś.p. Włodzimierza Drozd z żoną i synem
4.03 – Czwartek – święto św. Kazimierza, królewicza
7.00 – za ś.p. Kazimierza Drobisz
18.00 – za ś.p. ks. Kazimierza Malagę
5.03 – Piątek
7.00 – za ś.p. Ludmiłę i Tadeusza Nowak
18.00 – za czcicieli NSPJ
6.03 – Sobota
7.00 – za ś.p. Albina Pszczółka z teściami
18.00 – za ś.p. Tadeusza Czulak w I rocznicę śmierci
7.03 – III Niedziela Wielkiego Postu
8.00 – za ś.p. Emilię Jędrzejczyk
9.15 – za ś.p. Adama Malinka
10.45 – o szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty
18.00 – za ś.p. Apolonię i Kazimierza Kierpiec
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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

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28.02.2021 R.

  S Ł O W O    Ż Y C I A  

CZYTANIA NA DZIŚ:
Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116B; Rz 8, 31b-34; Mk 9,2-10

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ:
Wj 20,1-17; Ps 19; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25

 PRZECZYTAJ: 
„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, któ-
ry nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za
nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim
wszystkiego nam nie darować?” (Rz 8,31-32) 

„(…) o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego zło-
żył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumie-
nia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu” (Hbr
9,14)

„Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby
przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na
ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego
krzyża” (Kol 1,19-20)

„W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występ-
ków, według bogactwa Jego łaski” (Ef 1,7)

I ROZWAŻ:
1. Jakie znaczenie ma dla ciebie męka, śmierć i  zmartwych-
wstanie Jezusa? Jaki te wydarzenia mają wpływ na twoją wia-
rę, na świadomość własnej grzeszności?
2. Co to znaczy, że Bóg przez Jezusa darował, oczyścił, pojednał, wprowa-
dził pokój, odkupił, odpuścił? Czy w to wierzysz, jak tym żyjesz?



KOMENTARZ –   Trzy góry.  

Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju i przypadający na dziś
fragment Ewangelii Św. Marka prowadzą  nas w góry. Pierwsze na górę
Moria,  miejsce niedoszłej  ofiary,  którą miał z własnego syna Izaaka,
złożyć Abraham. Na drugą górę, nazywaną zgodnie z Tradycją Górą Ta-
bor, Górę Przemienienia Pańskiego zabiera nas Ewangelista Marek. I w
jednym i drugim czytaniu ukryta jest jeszcze góra… Golgota.
To niesamowite, gdy odkrywamy, w jaki sposób na kartach Starego Te-
stamentu opisane są przyszłe wydarzenia najbardziej pasjonującej histo-
rii ludzkości, historii zbawienia. Czy Abraham, prowadzący swego syna
Izaaka na górę Moria, miejsce, gdzie wzniesiona później zostanie przez
Salomona  Świątynia  Jerozolimska,  miejsce  składania  ofiar  starego
przymierza,  nie  przypomina  Boga  Ojca?  Tego,  który  „tak  umiłował
świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wie-
rzy miał życie wieczne” (J 3,16)?
Bóg powstrzymał rękę Abrahama,  wznoszącą nóż ofiarniczy,  ustana-
wiając równocześnie i dobitnie we współczesnym Abrahamowi świecie
zakaz składania ofiar z ludzi, co nie było wcale obce religiom pogań-
skim. Miejsce Izaaka, który niosąc na szczyt Morii wiązkę drewna, jak
Jezus swój krzyż na Golgotę, zajął na ołtarzu baranek zaplątany w zaro-
śla, podobnie jak Jezus spętany przez oprawców. W świątyni wzniesio-
nej w miejscu ołtarza Abrahama, ofiary z baranków składane były aż do
czasu, gdy Jezus, Baranek Boży  gładzący grzechy świata oddał swe ży-
cie na pobliskiej górze, na Golgocie na ołtarzu krzyża. Mniej więcej 40
lat  później,  gdy  wojska  Tytusa  zburzyły  świątynię,  ustało  składanie
ofiar. Ofiara Jezusa od Wielkiego Piątku dokonuje się od blisko dwóch
tysięcy lat podczas każdej Mszy Świętej.
Jezus w dzisiejszej Ewangelii tak jak Izaak na Morię, wyszedł na Tabor.
Była to zapowiedź wyjścia na Golgotę. I na Morii i na Golgocie za-
brzmiał głos Boga Ojca. Na Morii powiedział do Abrahama: «Nie pod-
noś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz
się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Na Tabo-
rze powiedział trzem uczniom:  «To jest mój Syn umiłowany, Jego słu-
chajcie!». Ten Syn, jedyny i umiłowany, oddał życie na pobliskiej Gol-
gocie, zamiast Izaaka  i  za nasze grzechy, by zbawić każdego z nas.
Dlatego też wsłuchajmy się w słowa skierowane do nas przez Św. Paw-
ła w dzisiejszym drugim czytaniu z Listu do Rzymian: „Jeżeli Bóg z
nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczę-
dził,  ale  Go za  nas  wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim 

na nam o tym Jezus: „Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołó-
stwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa”
(Mt 15,19). Przecież serce jest miejscem najgłębszych pragnień i dlate-
go to, co czynimy na zewnątrz świadczy o tym, co nosimy w sobie.
Czyny świadczą o tym, czym przepełnione są nasze serca. 
A więc patrząc na swe czyny wiem czy moje serce jest zdrowe, czy też
choruje. Dlatego też jeśli chcemy żyć w prawdzie, jeśli chcemy trosz-
czyć się o swoje serce warto popatrzeć na swoje życie w obiektywny
sposób. Tak jak na przykład EKG powie nam, jaki jest naprawdę stan
naszego serca, a czasem może on być daleki od tego, co nam się wyda-
je, tak i na przykład rachunek sumienia powie nam wiele o stanie nasze-
go  duchowego  serca.  Dlatego  warto  robić  sobie  częściej  rachunek
sumienia, nie tylko wtedy, gdy wybieramy się do spowiedzi. 
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II  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU

Dziś II Niedziela Wielkiego Postu. Po Mszach Świętych ofiarą do puszek
będziemy mogli wesprzeć dzieci z Afryki w ramach dzieła Ad gentes. Bóg
zapłać za złożone dla nich ofiary. Na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
zapraszamy dziś na godz. 17.15.
W czasie Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w nabożeństwach pokut-
nych. W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową: dzieci o godz. 16.30, a
młodzież i dorosłych – o godz. 17.15. Są one także transmitowane na na-
szym parafialnym YouTubie.
W tym tygodniu:
W środę, 3 marca – o godz. 17.45 - nabożeństwo do Matki Bożej Pocie-
szenia;
W czwartek, 4 marca – święto św. Kazimierza, królewicza;
W piątek, 5 marca – po rannej Mszy Św. odwiedzimy chorych i starszych
mieszkańców naszej parafii z posługą sakramentalną. Prosimy o zgłosze-
nie ich adresów w zakrystii.
W sobotę, 6 marca – zapraszamy na godz. 17.15 na nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi.
Przy wejściach do kościoła są wyłożone Paschaliki i baranki wielkanoc-
ne. Będą one także w WIWI Samie. Zabierając je będzie można złożyć
ofiary,  z  których  zorganizujemy  pomoc  przedświąteczną  dla  tych
wszystkich,  którzy ucierpieli,  zostali  pozbawieni środków do życia z
powodu epidemii. W ich imieniu Bóg zapłać za złożone ofiary.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, zaglądania na naszą parafialną
stronę  internetową i czytania naszej parafialnej gazetki. Zachęcamy też


