
 

St
ro

n
a1

 

       Głos św. Brata 

       Alberta 
Gazetka parafii pw. św. Brata Alberta w Bielsku – Białej 

  Luty 2016                               Wielki Post                                 Nr 2/2016 



 

St
ro

n
a2

 

Najważniejsze dobre uczynki 

        W Środę Popielcową, usłyszymy słowa Jezusa 
odnoszące się do trzech dobrych uczynków: modlitwy, 
postu i jałmużny. Zbawiciel wzywa nas do postawy 
miłosierdzia i do czynu miłości wobec spragnionych 
dobra. Bądźmy otwarci na łaskę Boga i podejmijmy 
trud, który stanie się darem dla innych.  
Modlitwa niech stanie się mocą wiary w Boga. Post 
wyrzeczeniem dla wyższych celów a jałmużna darem  
z siebie dla bliźniego. 
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Krótkie medytacje 

V Niedziela Zwykła – 7 lutego 2016 r. 
„Jezus rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię 

 i zarzućcie sieci na połów!”. 
A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc 
pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na 

Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, 
zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci 
ich zaczynały się rwać. Widząc to, Szymon 

Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: 
„Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem 
człowiekiem grzesznym”. Łk 5,1-11 

Zaufanie…. 
Bóg nie gorszy się grzesznikiem, 

podąża za nim w jego życiowych niepowodzeniach, frustracjach, upadkach. Nie 
boi się zejść w czeluść naszych zdrad Jego miłości i pokładanego w nas zaufania, 
bo nas kocha. Ceną tej Jego miłości jest śmierć przemieniona w życie. Św. 
Ambroży przypomina, że śmierć Jezusa była dobra, i zachęca, żebyśmy nosili ją  
w naszym ciele, bo ten, kto będzie nosił w sobie śmierć Jezusa, będzie miał 
również w sobie Jego życie. Męża o nieczystych wargach, mieszkającego pośród 
ludu o nieczystych wargach, czeka śmierć. Widziana z perspektywy proroka 
Izajasza nie wydaje się być jedynie straszakiem. Ona staje się czymś bardzo 
realnym, czymś, co jest spowodowane grzechem, nieczystością, niegodnością.  
I w tę sytuację złego umierania wkracza błogosławiona śmierć, którą przyjmuje 
Bóg, której nadaje nowy sens, która paradoksalnie staje się bramą do życia. 
Nieudolność Piotra przedstawiona w Ewangelii to obraz jego niewiary. Apostoł 
nie tylko nie umie chodzić po wodach śmierci, ale nie ma także siły, by zaprosić 
Jezusa do swojej łodzi, gdzie rozgrywa się całe jego doczesne rybackie życie. 
Jezus jednak woła do Piotra: „Wypłyń na głębię”. Stanie się to początkiem 
kruszenia jego niewiary, wyzwolenia od złej śmierci, inauguracją swego rodzaju 
szkoły ewangelizacji. Piotr będzie się w niej uczył dobrego umierania. Tak samo 
jest z nami. Jezus odważnie wchodzi na nasz prywatny teren. Nie próbujmy 
protestować, poddajmy się tej Jezusowej prowokacji, która służy temu, aby 
przezwyciężyć w nas lęk i podarować nam łaskę głoszenia miłości większej od 
grzechu i śmierci.                                                                                            Oremus 
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I Niedziela Wielkiego Postu – 14 lutego 2016 r. 
„Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad 

Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 
czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic 
przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł 

głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się 

chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: 
Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas 

powiódł Go diabeł w gorę, pokazał Mu w jednej 
chwili wszystkie królestwa świata 

 i rzekł do Niego: „Tobie dam potęgę  
i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc 

upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane 
jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. 

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: 
„Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim da 

rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził 
swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na 

próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia,  
odstąpił od Niego do czasu.” Łk 4,1-13 

                         Tylko Bóg…. 
Na czym polega nawrócenie? Nie tylko na odwróceniu się od zła, ale także na 
wyborze, w jego miejsce, dobra. Inaczej, jeśli tylko porzucę zło, powstanie 
pustka, za nią pojawi się frustracja, a tę zagłuszę przez powrót do tego, co 
porzuciłem. Dlatego prawdziwe nawrócenie polega na przyjęciu zbawienia,  
a dokładnie osoby Zbawiciela. Naucza o Nim św. Paweł: „Jeżeli (...) ustami 
swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go 
wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9). By nawrócenie było 
realne, należy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, wyznać ustami, że Jezus jest 
Panem,  a więc najwyższym władcą mojego życia. Wyznanie oznacza nie tylko 
słowa, ale świadectwo wypowiedziane życiem. We wszelkich dziedzinach życia 
słowa „Jezus jest Panem” mają stać się prawdą. Po drugie, należy w sercu 
uwierzyć, że Bóg wskrzesił Go z martwych. Wiara to coś więcej niż posiadanie 
przekonania. Uwierzyć oznacza przylgnąć sercem do Tego, któremu wierzę. 
Wiarą jest okazanie Bogu posłuszeństwa w myśleniu, odczuwaniu i pragnieniach. 
Uwierzyć Bogu bardzo często oznacza zaufać w rzeczy nieprawdopodobne, takie, 
które nie mieszczą się w głowie. Jak tego dokonać? Pan sam pokazuje sposób. 
„Nie samym chlebem żyje człowiek.” Żyjesz tym, co otrzymujesz z ręki Boga. 
Jemu się oddasz we wszelkich sytuacjach życia. Nie sięgniesz po rzeczy, które 
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sprzeciwiałyby się porządkowi Jego prawa, i nie wybierzesz tego, co nie jest ci 
należne. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz.” Nie uznasz panowania swoich pragnień i żądz. Nie skłonisz się przed 
dyktaturą egoizmu. Nie będziesz służył narcyzowi, który mieszka w tobie, ale we 
wszelkich sytuacjach oddasz cześć Bogu, jako Jego sługa. „Nie będziesz wystawiał 
na próbę Pana, Boga swego.” Zaufasz i w zaufaniu poddasz się Jego władzy. 
Pozwolisz, by prowadził Cię po drogach, które sam ci wyznaczył.                Oremus 

II Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2016 r. 
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba  

i wyszedł na gorę, aby się modlić. Gdy się 
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, 

a Jego odzienie stało się lśniąco białe.  
A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 

Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni  
w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał 

dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr  
i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się 

ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, 
stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim 

rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, 
dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: 

jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy 

jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; 
zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku 

odezwał się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, 
Jego słuchajcie!”. W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni 

zachowali milczenie  i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. 
 Łk 9,28b-36 

Oblicze Jezusa 
Zbyt często jesteśmy zmożeni snem przyzwyczajenia. Podobnie Apostołowie 
zdążyli się już przyzwyczaić do obecności Pana. Gdy zabrał ich na górę, nie 
spodziewali się niczego nadzwyczajnego. Niektórzy mówią, że bycie organistą lub 
zakrystianem zagraża wierze, bo świętość, w sferze której często przebywają, 
może im spowszednieć. Każdy z nas, oswojonych z wiarą, narażony jest na 
pokusę „oswojenia” Najwyższego. Z biegiem lat wydaje się nam, że Go znamy, że 
wiemy, kim i jaki jest. To tylko złudzenie, wynik opieszałości, która sprowadza 
Boga do wyobrażeń i kategorii, w których czujemy się swojsko. Przez 
przyzwyczajenie wyznawanie wiary staje się jedynie wyznawaniem słów, a nie 
przeżywaniem rzeczywistości naznaczonej działaniem Boga wiecznie żywego. 
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Objawienie dane Abrahamowi jest przede wszystkim obietnicą. Dlatego jego 
spadkobiercy wciąż oczekują wybawienia od grzechu i śmierci. Ich wiara jest 
naznaczona wyczekiwaniem, bo opiera się na zaufaniu, że Bóg dotrzyma słowa. 
Według tego samego wzoru chrześcijanie spodziewają się powtórnego przyjścia 
Pana. Są niespokojni i z nadzieją wyglądają, czy już nadchodzi. Kiedy znika 
oczekiwanie, przepada gorliwość, a sprawy Boga są przeżywane na miarę 
wyrwanego ze snu Piotra: dobrze, że tu jesteśmy, zatrzymamy błogość tej chwili 
w naprędce zbudowanych szałasach i dzięki temu dalej będzie nam miło  
i przyjemnie. Nie sposób, by Wielki Post obudził nas do zaangażowania, jeśli nie 
wierzymy, że Pan jest żywy. Bóg żywy nie jest Bogiem oswojonym. Dziś chce 
wejść w moje życie i dziś chce mi się objawić. Perspektywa szybkiego przyjścia 
Pana nie dotyczy wyłącznie końca czasów, lecz każdej chwili dzisiejszego dnia.  
To może nastąpić dziś. Czy jestem gotów?                                                      Oremus 

III Niedziela Wielkiego Postu – 28 lutego 2016 r. 
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o 
Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich 

ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci 
Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni 
mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, 

powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, 

na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było 
większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? 

Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im 

następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał 
zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał 

na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: 
Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij 
go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?. Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go 

pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie,  
w przyszłości możesz go wyciąć”. Łk 13,1-9 

Wezwani do nawrócenia 
Pan wzywa do nawrócenia. Nie tyle „zaprasza” lub „zachęca” do niego, ale 

nawołuje, ponieważ nawrócenie jest absolutną koniecznością. Bez nawrócenia 
pomrzemy bezsensowną śmiercią (jak nieszczęśnicy pod zawaloną wieżą 
w Siloam), nasze życie będzie przelotnym epizodem, którego kres będzie podobny 
do kresu życia zwierząt (jak tych, których krew Piłat zmieszał z krwią 
ofiarowanych baranków). Dlaczego? Bóg objawił się ludziom i dał im poznać 
swoje święte imię. Dzięki temu pozwolił im zbliżyć się do siebie tak, że wzywają 
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Go jako kogoś bliskiego, wręcz jako krewnego – Ojca, Brata. Grzech, a więc 
sprzeniewierzenie się Bogu, jest odrzuceniem niezmiernego przywileju, jakim Pan 
obdarzył ludzi. Wywyższył nas ponad miarę, my jednak uznaliśmy to za 
błahostkę, wzgardziliśmy wybraniem i okazaliśmy Bogu nieskończoną obrazę. 
Trwać w grzechu oznacza żyć odwróconym od Stworzyciela, nie zważać na Jego 
prawo i – zamiast posłuszeństwa miłości – bezczelnie Go ignorować. Bóg nie jest 
nieczuły na lekceważenie. Nie dlatego, jakoby zależało Mu na byciu adorowanym 
przez ludzi, ale dlatego, że jest źródłem i celem życia każdego człowieka. Bez 
Niego człowiek skazuje się na życie i śmierć na pustyni bezsensu i niespełnienia. 
Historia wędrówki Izraela, o której przypomina dziś Paweł Apostoł, jest obrazem 
takiej egzystencji. W Ewangelii natomiast Pan mówi o marnotrawstwie daru 
objawienia – wyjaławianiu ziemi przez drzewo, które nie przynosi owocu. Skoro 
żyjemy nie po to, by cieszyć właściciela ogrodu, jesteśmy podobni do figowca, 
który należy wyciąć, ponieważ nie przynosi owocu. Jeśli nie chcemy, by spotkał 
nas smutny los bezowocnego życia, pozwólmy, by Ogrodnik użyźnił ziemię 
naszego życia.                                                                                                    Oremus 
 

Wielki Post – czas pracy i przemian 

Jeszcze niedawno w naszych domach stały 
choinki, śpiewaliśmy kolędy, cieszyliśmy się 
z przyjścia Malutkiego Dzieciątka na świat. 
Czy pamiętaliśmy podczas tego radosnego 
okresu dlaczego Jezus się narodził? Dlaczego 
w małej stajence Bóg przeszedł do 
człowieka?  

To właśnie okres Wielkiego Postu 
uświadamia, że Bóg przeszedł na świat, aby 
zbawić człowieka. W tym czasie Kościół robi 
rachunek sumienia, odnosząc go do wzoru 
jakim jest Chrystus kuszony na pustyni. 
Wielki Post ma wielkie powiązania ze 
chrztem świętym: lud Boży stara się w 
okresie przygotowań do świąt 

Wielkanocnych odnowić swoją wierność jego przyrzeczeniom. Praca nad 
sobą objawia się szczególnie w podejmowaniu praktyk pokutnych:  
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modlitwa, post i jałmużna. Odmawiając sobie rzeczy nie tylko zbędnych, ale 
też godziwych i potrzebnych, człowiek wierzący łatwiej otwiera się na 
nawrócenie. „Katechizm Kościoła Katolickiego” przypomina, że bez 
nawrócenia serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. 
I odwrotnie — nawrócenie wewnętrzne, skłania do uzewnętrznienia takiej 
postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne (por. KKK 1430). Zwraca też 
uwagę, że okresy i dni pokuty wskazane w roku liturgicznym, takie jak Wielki 
Post i każdy piątek, są dla Kościoła specjalnym czasem praktyki pokutnej. 
„Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii 
pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, 
jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi” (por. KKK 1438).   

Modlitwa, szczególnie otwarta na słuchanie słowa Bożego, pozwala 
człowiekowi zrozumieć zamysł Boga w stosunku do niego i do całego świata. 
Post w praktyce wielkopostnej nie ma charakteru dietetyczno-medycznego, 
ale staje się swoistym czasem uwolnienia wiernych od złudzeń, jakim 
ulegają w stosunku do rzeczy. Innym ważnym aspektem postu staje się jego 
wymiar wspólnoty z najuboższymi — jałmużna. Św. Augustyn, zwracając się 
do swoich wiernych, mówił: „Wstrzemięźliwość wasza niech będzie 
pokarmem biednych”. W hymnie Liturgii Godzin Kościół modli się: „Ten czas 
przeżyjmy w skupieniu; Krótsze niech będą rozmowy; Skromniejsze nasze 
posiłki; Więcej czuwania nad sobą”. 

Postanowienia wielkopostne nie tylko kształtują naszą duchowość, ale 
także nasz charakter. Nad postanowieniem warto się zastanowić. Oto kilka 
przykładowych postanowień:  
 codzienne czytanie Pisma Świętego, 
 codzienna modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia – szczególnie 

warte do zastanowienia w Roku Miłosierdzia Bożego, 
 udział w rekolekcjach wielkopostnych, 
 udział w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich 

Żalach, 
 jałmużna, 
 rekolekcje internetowe.  
Źródła: www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/rozdzierajcie_serca2.html, 

Encyklopedia Chrześcijaństwa                                                               Justyna Migdał 
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Poznajemy naszą diecezję (5) 

 Sanktuaria - część 3 
 

Sanktuarium Świętego Mikołaja w Pierścu  
 

Sanktuarium Świętego Mikołaja znajduje 
się około 30 km od parafii pw. świętego 
Brata Alberta w Pierśćcu za Skoczowem. 

Sanktuarium to należy do nielicznych  
w Polsce poświęconych Świętemu 
Mikołajowi. Historia wioski jest ściśle 
związana z kultem łaskami słynącej figury 
Świętego Mikołaja.   

Pierwsza kaplica poświęcona Świętemu 
Mikołajowi powstała prawdopodobnie już  
w XIV wieku. Pierwsze dane pisane 
o Pierśćcu pochodzą z 1522 roku, kiedy 
wioska ta przeszła na własność burmistrza 
Cieszyna. W 1616 roku pożar strawił całą 
wieś, uratowano jedynie figurę Świętego 
Mikołaja, co uznano za fakt cudowny i znak. 
W 1618 roku protestanci wybudowali nowy 
kościółek p.w. Świętego Mikołaja, co jest 
ewenementem w historii reformacji na 

Śląsku Cieszyńskim, bowiem luteranie nie dedykują swych świątyń świętym. 
W 1718 roku kościółek ten przeszedł na powrót w ręce katolików. W roku 
1775 nastąpiła gruntowna rozbudowa kościółka. Samodzielna placówka 
duszpasterska w Pierśćcu powstała w 1785 roku. Rozwój wioski i wiosek 
przynależnych do Pierśćca, a także wzrost ruchu pielgrzymkowego 
spowodowały potrzebę wybudowania nowego, większego kościoła. 
Przygotowania do budowy rozpoczęto w latach osiemdziesiątych 
osiemnastego wieku. Kościół wybudowano w przeciągu jednego roku. 
Poświęcony został w 1888 roku a konsekrowany w 1889 roku przez księdza 
biskupa Franciszka Śniegonia. Stary kościółek rozebrano jednak pozostało  
z niego sporo detali (m.in. cztery barokowe płaskorzeźby, tematycznie 
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związane z kultem Świętego Mikołaja, płaskorzeźba Świętego Jana z nad 
chrzcielnicy), a na miejscu starego ołtarza postawiono krzyż. Obecny kościół 
został rozbudowany w latach 1988 i 
1997 kiedy to dobudowano 
zakrystię i nawy boczne. 

Wierni przybywający do 
sanktuarium Świętego Mikołaja 
wypraszają za Jego przyczyną łaski 
związane przede wszystkim ze 
zdrowiem swoim i swoich 
najbliższych. Jednym z przykładów 
uzdrowienia jest historia 
franciszkanina o. Tarsycjusza 
Waszeckiego, który zapadł na 
chorobę gardła (fonastenię) i 
zupełnie stracił głos. Ktoś wtedy 
poinformował Go, że w takich 
przypadkach pomaga Święty 
Mikołaj z Pierśćca. O. Tarsycjusz 
posłał więc do Pierśćca swoją 
chusteczkę z prośbą, by potarto nią 
figurę Świętego Mikołaja. Gdy chusteczka wróciła do księdza, położył ją 
sobie na gardle. Został uzdrowiony tak szybko, że już następnego dnia mógł 
śpiewać. Aby podziękować za cud, udał się pieszo z Panewnik w Katowicach 
(Jego ówczesnego miejsca zamieszkania) do Pierśćca.  

O Świętym Mikołaju z Pierśćca została napisana legenda przez Zofię 
Kossak w 1938 roku mieszkającą w tamtym czasie w nieodległych Górkach 
Wielkich (w druku ukazała się w roku 1963 w tomie „Ognisty wóz”). 

Uroczystości odpustowe w sanktuarium odbywają się dwa razy w roku. 
Pierwsze uroczystości przypadają na niedzielę przed 24 czerwca, kiedy to 
przypada rocznica znalezienia Relikwii Świętego Mikołaja. Główne 
uroczystości odpustowe odbywają się w niedzielę po 6 grudnia, czyli dniu 
liturgicznego wspomnienia Świętego Mikołaja.                         Justyna Migdał 
Źródło: www.piersciec.bielsko.opoka.org.pl, 
www.naszaarka.pl/2003/rozdzial.php?numer=12&rozdzial=10 
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Krzyżówka dla dorosłych 2/2016 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  

z gazetki nr 12a/2015 i 1/2016 "Głos św. 
Brata Alberta" jest hasło: „ZA WSZYSTKO 

BOGU DZIĘKUJCIE”. Nagrody książkowe pt.: 
„Chrześcijaństwo – 1050 lat Historii” 

wylosowały osoby: Joanna Górna, Aldona 
Glomba i Józef Dudek. 

Gratuluję !!! Nagrody są do 
odebrania w zakrystii.   

Hasło z Krzyżówki nr 
2/2016 proszę nadsyłać 

do 14 lutego, na adres 
mailowy: pelczarw@onet.pl lub proszę 

przynieść do zakrystii. Spośród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązania zostaną 

wylosowane 3 nagrody pt.: „Najpiękniejsze 
Sanktuaria Polskie”.   

Pozdrawiam  wytrwałych ks. Wacław.  

POZIOMO: 1. Sypany na głowy; 4. Ważna rocznica uroczyście obchodzona; 9. Trafiła na 
kamień; 11. Znak naszej wiary; 12. Nieśmiertelna; 13. Wyrzeczenie, wstrzemięźliwość;  
15. Przydomek jednego z Apostołów; 18. „Spełnione pragnienie … duszę” (Prz 13,19);  
19. Język Jezusa; 20. Obok modlitwy i jałmużny; 21. Symbol chemiczny niklu; 23. Odstępcy 
idą na … (Hbr 10,39); 26. Maryja zawsze …; 29. Skrót Anonimowych Alkoholików; 30. Jeden  
z proroków mniejszych; 31. Matka żyjących; 32. Niewolnik po rosyjsku; 33. Jedna z ksiąg: 
Mądrość …; 35. Cedrowy w Libanie; 37. „… za nasze występki” (Iz 53,5); 40. Święty  
z Clairvoux; 42. „A oto wszystko stało się …” (2 Kor 5,17); 43. Siglum urszulanek; 44. Sygnał 
wojskowy grany na alarm; 46. „Jeśli kogo … wąż” (Lb 21,9); 48. Świętujemy 2. lutego;  
49. Uczta miłości  
PIONOWO: 1. Zadawana na spowiedzi; 2. Jezusa wymienieni na początku Ewangelii wg św. 
Mateusza; 3. Skrót jednej z Ewangelii; 4. Ozime albo …; 5. Doktor Kościoła o przydomku 
Czcigodny; 6. Niejeden napisał św. Paweł; 7. Stale się nam zdarzają; 8. Salwator; 10. Trzech 
Króli na ulicach wielu miast; 13. Drobna moneta w czasach Jezusa; 14. Powinna być 
odrzucona przez chrześcijan; 16. Akt prawny uchwalony przez sejm; 17. Niesława, poniżenie; 
18. Słodkowodna ryba; 21. Tak i …; 22. „… w stół, a nożyce się odezwą”; 23. Skrót Księgi 
Zachariasza; 24. Sumienia albo w sklepie; 25. Nagroda pokojowa; 27. Dobra Nowina; 28. 
„Słowo i …”; 33. Np. Watykański II; 34. „Zagarnęli wielkie mnóstwo …” (Łk 5,6); 36. Poczucie 
żalu za złe czyny; 38. … Bravo albo Grande; 39. Zmartwienie, kłopot; 41. Skrót Księgi 
Ezechiela; 42. Góra, z której Mojżesz widział Ziemię Obiecaną; 45. Wymarłe ptaki Nowej 
Zelandii; 46. „… caritas et amor, Deus ibi est”; 47. Skrót Księgi Nahuma 
 

mailto:pelczarw@onet.pl
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Intencje Mszy św. w lutym 2016 r.                      

Poniedziałek, 1.02. Dzień powszedni 

700  1800  + Stanisława Kleszcz 
Wtorek, 2.02. Święto Ofiarowania Pańskiego    

700  1700 + Małgorzata Maruszczak 

 1800  + Marek Oleksy 

Środa, 3.02. Św. Błażeja, bpa i męczennika 

700 + Kazimierz Bryja w 5 r. śm.  
       z córką Edytą 

1800  + Eugeniusz Grzegocki w 4 r. śm. 

Czwartek, 4.02. Dzień powszedni 

700  1800  + Stanisława Kleszcz 

Piątek, 5.02. Wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy 

700 + Piotr Flos 1800  + Lesław Kudzia w 1 r. śm. 

Sobota, 6.02. Wsp. św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy 

700  + Genowefa Łyszczek w 6 r. śm. 1800  W int. Róż Różańcowych 
Niedziela, 07.02. V Niedziela Zwykła      

700  Za parafian 1100  + Krzysztof Wilman  

900  + Regina i Mirosław Zgiep 1800  + Stanisława Kleszcz 

Poniedziałek, 8.02. Dzień powszedni 
700 + Piotr Flos 1800  + Marek Oleksy  

Wtorek, 9.02. Dzień powszedni 

700  1800  + Małgorzata Maruszczak  
z dziadkiem Antonim Machniowskim 

Środa, 10.02. Środa Popielcowa 

700 + Piotr Flos 1700 + Małgorzata Maruszczak 

1800 + Stanisława Kleszcz 

Czwartek, 11.02. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 

700   1800  + Stanisława Kleszcz 

Piątek, 12.02. Dzień powszedni 

700 + Małgorzata Maruszczak 1800  + Marek Oleksy 

Sobota, 13.02. Dzień powszedni 
700 + Stanisława Kleszcz 1800  + Ryszard Węgrzyniak z rodzicami 

Niedziela, 14.02. I Niedziela Wielkiego Postu     

700  + Aleksandra Kobiela 1100  + Helena Binek z rodzicami 

900  + Marek Oleksy  1800  + siostra Miriam z rodzicami  
         i rodzeństwem 
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Poniedziałek, 15.02. Dzień powszedni 

700  1800  W int. Wspólnoty Rodzin MAMRE  

Wtorek, 16.02. Dzień powszedni 

700  1800  + Małgorzata Maruszczak 

Środa, 17.02. Dzień powszedni 

700 + Antoni Górecki w 39 r. śm.  
       i wnuk Arkadiusz 

1800  + Marek Oleksy  

Czwartek, 18.02. Dzień powszedni 

700  + Tadeusz Tomańczok  w 19 r. śm. 1800  + Stanisława Kleszcz 

Piątek, 19.02. Dzień powszedni 

700 + Franciszek Zawada w 1 r. śm. 1800  + Wacław Jakubiec w 17 r. śm. 

Sobota, 20.02. Dzień powszedni 
700 + Marek Oleksy 1800  + Małgorzata Maruszczak 

Niedziela, 21.02. II Niedziela Wielkiego Postu      

700  Za Parafian 1100  Roczki 

900  + Jadwiga Zubczewska 1800  + Michalina Pudełko w 6 r. śm. 

Poniedziałek, 22.02. Święto Katedry św. Piotra 

700 + Jadwiga Zubczewska 1800  + Jadwiga Dzieńdziel 

Wtorek, 23.02. Dzień powszedni 

700  1800  + Jadwiga Zubczewska 

Środa, 24.02. Dzień powszedni 

700 + Jadwiga Zubczewska 1800  + Marek Oleksy 
Czwartek, 25.02. Dzień powszedni 

700  + Agata Kasperek 1800 + Jadwiga Zubczewska 

Piątek, 26.02. Dzień powszedni 

700 + Jadwiga Zubczewska 1800  + Marek Oleksy 

Sobota, 27.02. Dzień powszedni 

700 + Jadwiga Zubczewska  1800  + Dawid Bargiel  
Niedziela, 28.02. III Niedziela Wielkiego Postu      

700  + Jadwiga Zubczewska  1100  + Aniela i Wawrzyniec Jaskuła  
         z zięciem i wnuczkami 

900  + Marek Oleksy 1800  Za Parafian 

Poniedziałek, 22.02. Dzień powszedni 

700  1800  + Jadwiga Zubczewska 
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Drogie Dzieci!  
Rozpoczął się Wielki Post. To czas szczególny  

w Liturgii Kościoła. Dzięki temu możemy zatrzymać się nad swoim życiem  
i przypatrzeć się sobie. Wiem, że nikt z nas nie lubi patrzeć na siebie. Wolimy 
patrzeć na innych, by ich oceniać i porównywać się do nich. Nie lubimy oceniać 
siebie. Wielki Post ma nam pomóc w ocenie siebie samego, by móc stanąć  
w prawdzie i nawrócić się do Boga. Każdy z Nas podczas powinien obrać sobie 
za cel konkretne postanowienie lub wyrzeczenie i trzymać się go do końca 
Wielkiego Postu. 

Rozwiązanie krzyżówki dla dzieci z nr 1/2016 gazetki „Głos 
św. Brata Alberta to: „NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS 

BĄDŹMY WESELI." Nagrody otrzymują Dzieci: Maja Górna 
i Emilia Hudecka. Gratuluję. Nagrody czekają w zakrystii.             
Ks. Wacław 
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Wpisz brakujące słowa a uzyskasz nazwy Stacji Drogi Krzyżowej: 
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Krzyżówka dla Dzieci 
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Z Życia parafii 

W niedzielę, 24 stycznia w naszym kościele odbył się Koncert 

Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Dzieci Bożych i Oazy 

młodzieżowej naszej Parafii oraz zaproszonych zespołów  

i wokalistów.  Oto kilka zdjęć z tej uroczystości:  
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Podziękowanie 

Bardzo serdecznie dziękuję 
Parafianom dobrej woli, którzy 
wsparli nasze dzieło Szopki  
i  wystroju świątyni na czas Bożego 
Narodzenia. Dziękuję za oświecony 
czas i zaangażowanie w nasze 
dzieło. Dziękuję szczególnie 
Eugeniuszowi Orszulikowi za 
ofiarowanie choinki do Szopki,  
Katarzynie Ostrowskiej za 
stworzenie projektu szopki i całej 
dekoracji oraz pozostałym osobom 
dorosłym: Izabeli i Krzysztofowi 
Francuz, Monice i Przemysławowi 
Kalinowskim, Izabeli i Mariuszowi 

Kowalik, Krystynie i Mirosławowi Kubieniec, Krystynie Śleziak, 
Bożenie Paluch, Agnieszce Zbijowskiej, Marii Jakubiec, Marioli 
Sobczyk,  Arkadiuszowi Danel, Kazimierzowi Klusce Romanowi 
Pawlas, Tomaszowi Tupiec, Maksymilianowi Zondek, Grzegorzowi 
Stecowi, Tadeuszowi Polak i Eugeniuszowi Rusnak. 
Dziękuję także młodzieży: Natalii Bryja, Marii Carbol, Marii 
Gruszka, Zofii Gruszka, Pauli Józefczyk, Justynie Kubieniec, 
Karolinie Młynarczyk, Laurze Naworol, Anecie Rusnak, Marcie 
Woźniak i Julii Zając oraz dzieciom, które przyszły z rodzicami: 
Marii i Joannie Kalinowskim, Ninie i Wiktorii Zbijowskim oraz      
Kowalikom 
Dziękuję wszystkim dobrej woli za pomoc  oraz za modlitwę w naszej 
intencji. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam dobre serca swoimi 
darami i łaskami.                                    Pozdrawiam  Ks. Wacław 
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                       PLAN NABOŻEŃSTWA      

                     CZTERDZIESTOGODZINNEGO 
                       Niedziela, 7 lutego 2016 r. 

Na trzy dni przed Środą Popielcową Kościół przeżywa 
czas adoracji Najświętszego Sakramentu.  

Każdy z nas ma możliwość zastanowić się nad swoim  
życiem wraz z Jezusem i na nowo go poukładać. 

1145 – 1230 DZIECI BOŻE i OAZA MŁODZIEŻOWA 

1230 – 1330 
Ulice:  Dygasińskiego, Jaracza,  
             Norwida i Solskiego 
Bloki:  Norwida 16 i 18;  Dygasińskiego 21A i 23  

1330 – 1430 

RÓŻA RÓZAŃCOWA MARII ORSZULIK 
Ulice:  Krakowska, Metalowców,   
            Modrzejewskiej, Południowa, Pola,  
            Stroma Rydla, Śląska, Sportowców,    
            Tatrzańska, Włókiennicza i Wiślana 

1430 – 1600 
RÓŻE RÓZAŃCOWE MARII JAKUBIEC 
Bloki: Wapienna 50, 52, 54, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32 i 30 

1600 – 1700 

RÓŻE RODZICÓW MODLĄCYCH SIĘ ZA DZIECI 
oraz  ul. Dembowskiego  
Bloki:   Dembowskiego 10, 12, 14, i 16 
              Dygasińskiego 19A i 25 

1700 – 1800 

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN MAMRE 
Ulice:  Łukasińskiego, , Romanowicza,  
             Wapienna, i Boh. Westerplatte 
Bloki:  Krakowska 23, 50, 52, 54 i 56  
             Łukasińskiego 2, Romanowicza 6 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie gazetki. 
Niech Bóg Wam błogosławi na każdy dzień a Matka Boża otacza opieką.  
Szczęść Wam Boże – ks. Wacław;  pelczarw@onet.pl; Tel.: 605 358 245 

    Parafia p.w. św. Brata Alberta,  
ul. Norwida 15; 43-300 Bielsko-Biała; Tel.: 33/8149166  

Kancelaria parafialna czynna we wtorki, czwartki  
i w piątki od 800 do 900,  

a w poniedziałki i środy od 1600 do 1730. 

mailto:pelczarw@onet.pl

