
świąteczną dla tych wszystkich, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji
materialnej. W ich imieniu Bóg zapłać za złożone ofiary.
Stowarzyszenie  Straconka  moim domem i  rodzina  chorego  dziękują
wszystkim osobom, które upiekły i zakupiły ciasta w zorganizowanym
w ubiegłym tygodniu kiermaszu na leczenie i rehabilitację Rafała Za-
wady. Została zebrana kwota 14 880 zł. 
Zachęcamy do zaglądania na parafialny kanał na Youtube, na którym
znajdziemy konferencję z cyklu: Nowe życie w Jezusie. Ta nosi tytuł:
Odnowiony umysł. 
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagają uchodź-
com z Ukrainy czy troszczą się o naszą parafię. Bóg zapłać za każdy
przejaw waszej dobroci.
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  INTENCJE MSZALNE  
20.03 – Poniedziałek – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
7.00 –  za ś.p. Józefa Gajny
18.00 – za ś.p. Annę i Jana Frądczak w rocznicę śmierci
21.03 – Wtorek
7.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Szczepana
18.00 – za ś.p. Zofię i Jerzego Kowalkowskich
22.03 – Środa
7.00 – za ś.p. Bronisława Gąska w 5 rocznicę śmierci
18.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Krystiana w 30 rocznicę urodzin
23.03 – Czwartek
7.00 – o zdrowie dla Marka
18.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Milenki z okazji roczku
24.03 – Piątek
7.00 – za ś.p. Aleksandrę Hanysek
18.00 – za ś.p. Joannę i Stanisława Mrowiec z synem Julianem z żoną
25.03 – Sobota – uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7.00 – za ś.p. Włodzimierza Sternal
18.00 – za ś.p. Irenę Żmij
26.03 – V Niedziela Wielkiego Postu
8.00 – za ś.p. Małgorzatę Pędziwiatr
9.15 – o zdrowie i Boże błog. dla Emanuela w 5 rocznicę urodzin
10.45 – za ś.p. Joannę Nowak i zmarłych z rodziny Procner
18.00 – za ś.p. Jana w I rocznicę śmierci
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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

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 19.  03. 2023 R.

  S Ł O W O    Ż Y C I A  
CZYTANIA NA DZIŚ:

1 Sm 16,1b.6–7.10–13b; Ps 23; Ef 5,8–14; J 9, 1-41 

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ:
Ez 37, 12–14; Ps 130; Rz 8, 8–11; J 11,1–45

„Jezus  (...) rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Czło-
wieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w
Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, któ-
rego  widzisz  i  który  mówi  do  ciebie.  On  zaś  odpowie-
dział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon” (J 9,35-38)

„Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we
Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25-26)

„Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił
swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2,11)

„Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to
powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś
przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu
uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił” (J 2,22-23)

„My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zba-
wiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg
trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg
ma ku nam. Bóg jest miłością (...)” (1 J 4,14-16)

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I
we Mnie wierzcie” (J 14,1)

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

1. W jakiego Jezusa wierzysz? Co On może uczynić?  Jak
wiara otwiera cię na działanie Jezusa? Czego przez wiarę oczekujesz?



KOMENTARZ  –  Sadzawka Siloe.  
Tłem wydarzeń  opisanych  w dzisiejszej  Ewangelii  jest  jerozolimska
sadzawka Siloe, zbudowana około 2700 lat temu przez króla  Ezechia-
sza,  jako  część  systemu zaopatrzenia  miasta  w wodę.  Świadectwem
mówiącym o jej budowie jest fragment Drugiej Księgi Królewskiej: „A
czyż pozostałe dzieje Ezechiasza, cała jego działalność i to, jak zbudo-
wał sadzawkę i wodociąg i sprowadził wodę do miasta - nie są opisane
w Księdze Kronik Królów Judy?” (2 Krl 20, 20), oraz w Drugiej Księ-
dze Kronik: „To właśnie Ezechiasz zamknął wyjście wód z górnego Gi-
chonu i poprowadził je prosto na dół ku zachodowi do Miasta Dawido-
wego” (2 Krn 32, 30a).
Biblijną relacje potwierdzają badania archeologiczne: Ezechiasz dopro-
wadził do wnętrza miasta wodę specjalnie w tym celu wybudowanym
krytym, wydrążonym w skale kanałem. Kanał połączył źródło Gichon
w Dolinie Cedronu we wschodniej części miasta z sadzawką położoną
w jego zachodniej części. Odkryto go w 1880 roku, a największą sensa-
cję wzbudziła odnaleziona na jego ścianach inskrypcja potwierdzająca
biblijne zapisy. Inskrypcja opisuje spotkanie dwóch grup robotników,
drążących skałę z dwóch przeciwstawnych kierunków, by ostatecznie
spotkać się w połowie drogi. W bieżącym roku zostanie prawdopodob-
nie w pełni odkopana i udostępniona zwiedzającym.
Ciekawa jest przyczyna, dla której Św. Jan Ewangelista wyjaśnia zna-
czenie nazwy sadzawki Siloe, jako Posłany - odnotowuje jeszcze jedno
wydarzenie związane z sadzawką, w ostatnim dniu Święta Namiotów,
obchodzonego  przez  osiem dni  na  pamiątkę  pobytu  na  pustyni:  „W
ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał
donośnym głosem:  «Jeśli  ktoś  jest  spragniony,  a  wierzy  we  Mnie  -
niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody ży-
wej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli
otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37-39a). Słowa te padły w dniu, w
którym miał miejsce szczególny obrzęd. W dniu tym kapłan, otoczony
grającymi na harfach i fletach lewitami i ludem, procesyjnie udawali się
do sadzawki Siloe. Tam czerpał wodę, wnoszoną  uroczyście do świąty-
ni i wylewaną  na ołtarz całopalenia.  
Jezus  nawiązując do tego obrzędu, porównuje sam siebie  do sadzawki
Siloe. On bowiem jest tym ,,Posłanym'', który może zaspokoić wszelkie
ludzkie pragnienia. Wskazuje również na innego Posłanego, którego On
pośle:  ,,Ale  kiedy  przyjdzie  Pocieszyciel,  którego  ja  wam  poślę  od
Ojca…” (J 15,26). ,,Posłany'', czyli Duch Święty, stanie się źródłem

a mianowicie  to,  że już otrzymaliśmy Ducha Świętego.  No właśnie,
mamy Ducha Świętego, On już w nas zamieszkuje, ale jest taki wielki
problem. Problemem tym jest to, na ile pozwalamy Mu działać, na ile
On kształtuje naszą wiarę, na ile On wpływa na nasze życie? Chciejmy
Nim żyć. Nie zasmucajmy Go, nie gaśmy Jego obecności w nas. Niech
On działa, niech On prowadzi. Inaczej może stać się to, przed czym Je-
zus przestrzegał swych uczniów:  „Jezus odpowiedział: Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie
może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5). Trzeba wciąż prosić Ducha
Świętego, aby żył w nas, a raczej trzeba pozwalać Temu, który został
nam dany działać w nas. Zawsze, w każdej chwili, w każdej sytuacji.
On będzie nam wtedy pokazywał jak żyć wolą Bożą. On da moc do jej
wypełnienia. On sprawi, że będziemy uczestnikami Bożego Królestwa,
które jest już także pośród nas.
Co jeszcze radzi nam słowo Boże jeśli chcemy być uczestnikami Króle-
stwa Bożego, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać, jeżeli chcemy, aby
ono przychodziło? Tym razem posłuchajmy św. Piotra.
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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE
Dziś przeżywamy IV Niedzielę Wielkiego Postu. Na godz. 17.15 zaprasza-
my na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
W poniedziałek, 20 marca – uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP.
W środę, 22 marca – o godz. 17.45 nabożeństwo do MB Pocieszenia.
W piątek, 24 marca –  na godz. 16.30 zapraszamy na Drogę krzyżową
dzieci, a na godz. 17.15 młodzież i dorosłych.
W sobotę, 25 marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W Polsce ta
uroczystość obchodzona jest również jako Dzień Świętości Życia. Będzie-
my modlić się o poszanowanie każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do
naturalnej  śmierci.  Szczególną  formą  modlitwy  jest  „duchowa adopcja
dziecka poczętego”. Po Mszach będzie zbierana ofiara do puszek na Dom
Matki i dziecka. W tym dniu przypada także 31 rocznica erygowania na-
szej diecezji, o której pamiętajmy w naszej modlitwie. W sobotę nasza pa-
rafia organizuje „IV Straceńską Drogę krzyżową w terenie”. Procesja Dro-
gi krzyżowej wyruszy z kościoła o godz. 14.00 i przejdzie tą samą trasą, co
w poprzednich latach, tzn.: ul. Małej Straconki i Borsuczą na Siodełko. Za-
praszamy do wspólnej modlitwy.
W piątek, 31 marca – wyruszy kolejna Droga krzyżowa ulicami Bielska –
Białej. Początek o godz. 18.00 w parafii na Leszczynach.
Przy wejściach do kościoła wyłożone są Paschaliki i baranki wielkanoc-
ne. Zabierając je można złożyć ofiary (min. 10 zł.), na pomoc przed


