
tały mu przekazane za jego posługę dla naszej parafii.
Rada Osiedla Straconka zwraca się z prośbą o dostarczanie puszek me-
talowych z groszku, kukurydzy itd, i  kawałków świec do wykonania
świec okopowych dla walczącej Ukrainy. Zbieramy także żywność dłu-
goterminową, środki czystości,  koce,  śpiwory,  ciepłe kurtki,  spodnie,
włóczkę. Wyżej wymienione rzeczy można dostarczać w każdy czwar-
tek od godz. 18.00-19.00 do siedziby Rady przy ul. Górskiej 94.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, naszej parafialnej gazetki i za-
glądania na parafialny kanał na Youtube. Dziękuję wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób pomagają uchodźcom z Ukrainy czy troszczą się o
naszą parafię. Bóg zapłać za każdy przejaw waszej dobroci.
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  I  NTENCJE MSZALNE    
6.02 – Poniedziałek – wspomnienie św. męczenników japońskich
7.00 – za ś.p. Andrzeja i Katarzyny Szatanik z synem Józefem
18.00 – za ś.p. Józefa Gajny
7.02 – Wtorek
7.00 –  za ś.p. Franciszka Dybek
18.00 – za zmarłych z rodziny Głogowskich i Rakszawskich
8.02 – Środa
7.00 – za ś.p. Tadeusza Żygiel
18.00 – za ś.p. Herberta Perlikowskiego
9  .0  2   – Czwartek  
7.00 – za ś.p. Apolonię Droździk
18.00 – za ś.p. Adama Malinowskiego
10  .0  2   – Piątek –   wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy  
7.00 – za ś.p. Edwarda Machałę
18.00 – za ś.p. Jana i Helenę Kolber
11  .0  2   – Sobo  ta – wspomnienie NMP z Lourdes  
7.00 – za ś.p. Renatę Dobija
9.00 – Msza Św. dla chorych
18.00 – za ś.p. Anastazję i Jana Gawęda
12.02 – VI Niedziela Zwykła
8.00 – za ś.p. Józefa Laszczak w rocznicę śmierci
9.15 – za ś.p. Annę i Jana Biernat
10.45 – za ś.p. Floriana Górnego
18.00 – za ś.p. Romana Pytlarz
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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

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.  02. 2023 R.

  S Ł O W O    Ż Y C I A  

C  ZYTANIA NA DZIŚ  :
Iz 58,7–10; Ps 112; 1 Kor 2,1–5; Mt 5,13–16

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ:
Syr 15,15-20; Ps 119; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto
położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia
pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim,
którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed
ludźmi,  aby widzieli  wasze dobre uczynki i  chwalili  Ojca waszego,
który jest w niebie” (Mt 5,14-16)

„A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w
Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa
światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swe-
go, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa
w światłości i nie może się potknąć” (1 J 2,8-10)

„Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością
w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światło-
ści jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest
miłe Panu” (Ef 5,8-10)

„Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska
nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą na -
rody do twojego światła (...)” (Iz 60,1-3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Czy żyjesz w świetle? Czy ludzie widzą twoją wiarę,
twoje dobre uczynki? Czy widzą Boga w twoim życiu?
2. Jak możesz jeszcze lepiej głosić swoim życiem świa-
tło Ewangelii, by pomóc innym poznać Boga?



KOMENTARZ  –  Mακάριοι  .  
Prawie czterdzieści lat temu, bez czterech miesięcy, ukazała się pierw-
sza płyta do dziś niezwykle popularnego zespołu Lady Pank, pod tym
samym tytułem. Płyta zawiera największe przeboje tej formacji, śpie-
wane do dziś  na  koncertach  przez  fanów nieraz  trzech już  pokoleń.
Wśród nich jeden o tytule zainspirowanym Ewangelią, „Zamki na pia-
sku”. Któż z nas nie zna tej  przypowieści Jezusa o dwóch budowni-
czych, z których jeden wybudował dom na skale Bożego Słowa, wpro-
wadzając je w życie. Jego dom przetrwał wszelkie przeciwności. Drugi
budowniczy poprzestał  jedynie na słuchaniu.  Jezus porównał  takiego
pechowca  do budującego na  piasku.  Jego dom oczywiście  nie  prze-
trwał. Ta przypowieść i skutki budowania na piasku  przewijają się rów-
nież w tekście starszego o rok utworu „Pałac na piasku”,  innej wielkiej
gwiazdy polskiego rocka, zespołu Maanam.
Wracając do „Zamków na piasku” - tekst utworu rozpoczyna się od ta-
kich słów: „Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz słychać
zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją
twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz”  i zaraz po tej
pierwszej zwrotce rozpoczyna się refren: „Zamki na piasku…”. I już
wszystko wiadomo. Na jednym z portali internetowych do opublikowa-
nych tam tekstów można napisać własny komentarz. Ktoś napisał, że to
opowieść człowieka, którego pragnieniem jest sława, bogactwo i rozpo-
znawalność. Jak okazuje się w kolejnych strofach utworu, są to jedynie
mrzonki. Jego marzenia runą niczym tytułowe zamki na piasku.
Tak to już jest, że w naturę wielu z nas wpisana jest potrzeba błyszcze-
nia. Niejednokrotnie zastanawiamy się nad tym, co moglibyśmy zrobić,
by – mówiąc  obrazowo – zabłysnąć i zwrócić na siebie uwagę innych
ludzi. I w dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam  najlepszą podpowiedź
jak to  osiągnąć:  «Wy jesteście  światłem świata.  Nie może się  ukryć
miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod
korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze do-
bre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie» (Mt 5, 14-16).
Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś wątpliwości, z pomocą przychodzi w
pierwszym czytaniu prorok Izajasz: «Dziel swój chleb z głodnym, do
domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej
i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak
zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Jeśli podasz twój chleb zgłod-
niałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabły

ta, wbrew temu popularnemu kłamstwu: Takie czasy, dziś wszyscy tak
robią. To nie prawda. Wciąż wiele osób jest wiernych swemu Bogu. Nie
wszyscy  stawiają  „mądrość”  tego  świata  ponad  mądrość  Bożą.  Ow-
szem, nieraz będzie ciężko, bo może tak być, że choćby w twojej rodzi-
nie, w pracy wszyscy żyją duchem tego świata, a ty jeden, ty jedna mu-
sisz iść pod prąd sprzeciwiając się temu wszystkiemu,  co się dzieje.
Bóg mówi do nas jasno i bez owijania w bawełnę, że „(…) przez wiele
ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (Dz 14,22). Te słowa
przypominają,  że przeciwstawianie się światu i problemy związane z
odwracaniem się od grzechu są i  będą połączone z jakimś uciskiem,
ciężarem. Ta nasza grzeszna natura nieraz będzie wołać: Zostaw, nie
przesadzaj, przecież nie jesteś najgorszy. Natomiast Boży Duch będzie
nas zachęcał, aby właśnie wzrastać w tym, co Boże i ku temu, co Boże.
To będzie powodowało  doświadczanie walki  duchowej,  ale  taka jest
właśnie droga do Królestwa Bożego. Czytamy o tym choćby w Ewan-
gelii św. Mateusza, w której znajdujemy takie słowa Jezusa: „Błogosła-
wieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,10). Zobaczmy, to jest jedno z
dwóch spośród ośmiu błogosławieństw, w którym użyty jest czas teraź-
niejszy. Ono mówi, że doświadczanie prześladowania z powodu Bożej
sprawiedliwości sprawia, że Królestwo Boże już do mnie należy.
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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE
Dziś przeżywamy V Niedzielę Zwykłą. W tym tygodniu:
W poniedziałek, 6 lutego – wspomnienie świętych męczenników Pawła
Miki i Towarzyszy.
W środę, 8 lutego – na godz. 17.45 zapraszamy na nabożeństwo do Matki
Bożej Pocieszenia. O godz. 19.00, w naszym parafialnym kościele, odbę-
dzie się spotkanie dla Rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej
Komunii Świętej. Spotkanie potrwa ok. 45. min.;
W piątek, 10 lutego – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.
W sobotę, 11 lutego – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lour-
des, które jest obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. W tym dniu
o godz. 9.00 odprawimy specjalną Mszę Św. dla chorych, a po Mszy
przed Najświętszym Sakramentem będzie modlitwa o uzdrowienie. Pro-
simy, aby w miarę możliwości pomóc chorym w dotarciu na tą Mszę.
Pół godziny przed Mszą będzie też możliwość skorzystania z sakramen-
tu  spowiedzi. Natomiast o godz. 11.00, w naszym kościele, odbędzie się
spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
Pan organista bardzo dziękuje za wszelkie wyrazy wdzięczności, jakie zos-


