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       Głos św. Brata 

       Alberta 
Gazetka parafii pw. św. Brata Alberta w Bielsku – Białej 
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J 11,25  

„Ja jestem zmartwychwstaniem  
i życiem. Kto we Mnie wierzy,  
choćby i umarł, żyć będzie.” 
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Triduum Paschalne  

w naszej Parafii 

Wielki Czwartek – 24 marca 2016 r. 

1800  Msza święta 
Wieczerzy Pańskiej  

i przeniesienie 

Najśw. Sakramentu  
do Ciemnicy. Adoracja 

Pana Jezusa w Ciemnicy  

do godz. 2100. 

Wielki Piątek –  

             25 marca 2016 r. 
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. 

1100 Droga Krzyżowa dla dzieci 

1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

I Dzień Nowenny do  

Bożego Miłosierdzia 

1800 Liturgia Męki  
i Śmierci Jezusa: 

 Liturgia Słowa 

 Adoracja Krzyża  

 Komunia święta 

 Przeniesienie Najświętszego  

           Sakramentu do Grobu 

2100 Gorzkie Żale – III części 

2200 Adoracja Róż Rodziców  

       w intencji swoich Dzieci. 

2300 Droga Krzyżowa prowadzona  
       przez młodzież. 
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Wielka Sobota – 26 marca 2016 r. 

Od 800 do 1230  Adoracja Pana Jezusa w Grobie. 

Od 1000 do 1230  

Święcenie pokarmów  

na stół wielkanocny 

1500 Koronka  
do Bożego   

Miłosierdzia 

II Dzień Nowenny 
do Bożego 

Miłosierdzia 

1900  Uroczysta Wigilia Paschy: 

1.  Liturgia Światła            2. Liturgia Słowa  

 

 

 

 

 

 
3. Liturgia Chrztu 

 

4.  Liturgia  Eucharystyczna 
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5. Procesja rezurekcyjna  
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Składając sobie życzenia… 

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! Oby 
dobra nowina o zmartwychwstaniu Jezusa napełniła nasze 
serca radością! Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmierć  
i grzech, poskromił diabła i wybawił nas z jego uścisku. Dziś, 
zmartwychwstając wraz z Nim, otrzymujemy moc do życia  
w wolności, pokoju i nadziei. Oto serce przesłania Ewangelii,  
a zarazem dobra nowina, którą będziemy radować się przez 
pięćdziesiąt dni okresu wielkanocnego. Jest to przesłanie, 
które zostanie nam przypomniane za każdym razem, gdy przy 
ołtarzu zapłonie paschał. Będzie ono lśnić bielą i złotem szat 
liturgicznych noszonych przez celebransa i rozbrzmiewać  
w niezliczonych „Alleluja”, które wyśpiewamy. Jednak to 
chwalebne i pełne nadziei przesłanie może nam z czasem 
spowszednieć. Choć Kościół świętuje Zmartwychwstanie przez 
całe siedem tygodni, świat wokół nas poświęca mu zaledwie 
kilka dni. Życie toczy się dalej, jakby nie wydarzyło się nic 
szczególnego, a my poddajemy się jego biegowi. Postarajmy się, 
by tegoroczny okres wielkanocny wyglądał inaczej. Kiedy w tym 
czasie będziemy wspominać powstanie z martwych Jezusa 
Chrystusa, otrzymamy błogosławieństwa, o których mówi św. 
Paweł w Liście do Tymoteusza (2 Tm 2,11-13). Ich rozważanie 
pomoże nam na nowo i pełniej przeżyć zmartwychwstanie 
Pana. Nasza pamięć jest potężną siłą, a wspominając Pana, 

przybliżamy się do Niego i głębiej doświadczamy Jego miłości.  

                                                                                Oremus 
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Krótkie medytacje 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 

  27 marca  2016 r. 
Chrystus powstawszy z martwych  

już więcej nie umiera, śmierć nad Nim  
nie ma już władzy. Rz 8,9 

Wszedł on do wnętrza grobu  
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, 

która była na Jego głowie, leżącą nie 
razem z płótnami, ale oddzielnie 

zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i ów drugi 

uczeń, który przybył pierwszy do 
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd 

bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, 
/które mówi/, że On ma powstać  

z martwych. J 20, 1- 9 

Pusty Grób ! 
Umiłowany uczeń wchodzi do grobu, widzi porzucone płótna, nie 

znajduje ciała. Zobaczył to wszystko i uwierzył słowom Pana, w których 
zapowiadał zmartwychwstanie. Na tej wierze Jan oparł wszystkie lata 
dalszego życia. Jako apostoł – wysłannik będzie wędrował do kolejnych 
miejsc, by powiedzieć napotkanym ludziom to, co zobaczył w grobie. 
Widok pustego grobu wywrócił świat Jana do góry nogami. Już nic nie 
będzie takie samo. Nie jest możliwe, by życie biegło utartymi ścieżkami, 
jeśli zdarzyło się coś tak nieprawdopodobnego jak zmartwychwstanie. 
Żadne odkrycie naukowe nie jest równie zaskakujące. Żadne dzieło 
sztuki nie napawa takim zachwytem. Żaden cud nie jest porównywalny 
z życiem, które ostatecznie zwyciężyło śmierć. Dlatego Jan, Piotr  
i pozostali apostołowie, jakby owładnięci nieprawdopodobieństwem 
zmartwychwstania, całe życie podporządkują głoszeniu tej jednej 
prawdy: Jezus zmartwychwstał. Stając wobec pustego grobu, można się 
w nim przejrzeć jak w lustrze. W odbiciu dostrzeżesz swoją wiarę. Ile  
w niej zdumienia? Ile energii do życia na miarę wyznawanych prawd? 
Czy rzeczywiście kształtuje je wiara w to, że Chrystus żyje? Jeśli wierzysz 
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w zmartwychwstanie, wiesz, że nie ma możliwości, by o nim nie 
opowiadać, by nie szukać słuchaczy, którym módlmy się można 
przekazać ten zdumiewający fakt. Jeśli wierzysz, wiesz, że nic innego nie 
liczy się tak bardzo, jak więź z Jezusem, który żyje i jest dostępny dla 
wszystkich, którzy Go wzywają. Jeśli wierzysz, wiesz, że okazanie Mu 
posłuszeństwa jest pierwszą i najważniejszą regułą życia, ponieważ 
wówczas i ty będziesz żył życiem bez końca.                                    Oremus 

Poniedziałek w Oktawie Wielkiej Nocy – 

  28 marca 2016 r. 
Gdy anioł przemówił do niewiast, one 

pośpiesznie oddaliły się od grobu,  
z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły 

oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął 
przed nimi, mówiąc: „Witajcie!”. One podeszły 

do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu 
pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! 

Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech 
udadzą się do Galilei  tam Mnie zobaczą”. Gdy 
one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli 

do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi,  
a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie 

przyszli w nocy  i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my  
z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu”. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich 
pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.  

Mt 28,8-15 

                     Świadek  zmartwychwstania! 
            Dzień Zmartwychwstania to chwila, w której w świat ruszają 

dwie nowiny. Jedna – o zwycięstwie Dobra – budzi nadzieję i dodaje sił: 
w Jezusie Bóg zerwał więzy śmierci! Dla każdego z nas otwarta jest 
perspektywa życia! Druga – wieść zbudowana na fałszu – zaprzecza 
zwycięstwu nad szatanem. Ta pierwsza wypełnia serca entuzjazmem  
i uzdalnia do ofiarnego świadectwa. Druga, za pieniądze karmiona 
kłamstwem, wiąże jej propagatorów ciemnymi układami. Obie brzmią  
aż do dnia dzisiejszego. Obie będą głoszone aż do końca świata. Stając 
przy Jezusie zmartwychwstałym, otrzymujemy moc, aby z radością 
oznajmiać braciom radosną Prawdę.                                                 Oremus 
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II Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 

  3 kwietnia 2016 r. 

„ A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie 
Jego byli znowu wewnątrz [domu]  

i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo 

drzwi zamkniętych, stanął pośrodku  

i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł 
do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec  

i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż 

[ją] do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym!» 

 Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój  

i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: 

«Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 
ujrzałeś?  Błogosławieni, którzy nie 

widzieli, a uwierzyli». J 20,26-29 

      Dotyk Miłosierdzia ….  
Jezus przychodzący do Wieczernika 

objawia tajemnicę Miłosierdzia. Jest nią niepojęta odpowiedzialność 
Boga za człowieka. Miłosierdzie to nade wszystko wzięcie przez Boga 
odpowiedzialności za ludzki grzech; za obdarowanie wolnością, której 
często nie potrafimy użyć we właściwy sposób. Syn Boży wziął winę na 
siebie. Dzisiaj ogłasza nam możliwość korzystania z wysłużonego 
ułaskawienia: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone...”. 
Potwierdzenie niezgłębionego Miłosierdzia w sakramencie pojednania 
kazał Pan Jezus zapisać św. Faustynie: „Powiedz duszom, gdzie mają 
szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe 
cuda, które się nieustannie powtarzają. (...) Wystarczy przystąpić do 
stop zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud 
miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni” („Dzienniczek”, 1448). 
Miłosierdzie to również odpowiedzialność Boga za konsekwencje 
grzechu: za bezmiar ran, których doświadczamy we władzach duszy  
(w uczuciach, pamięci) i w naszej cielesności. Osłabienie, które sprawia, 
że nie jesteśmy w stanie wypełnić doskonale woli Ojca niebieskiego, 
znajduje swoją odpowiedź w Zbawicielu: „W Jego ranach jest nasze 
uzdrowienie” (por. Iz 53,5). Nie tylko Tomasz – uczeń, który pewnie sam 
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do końca nie wiedział, jak bardzo potrzebuje uleczenia przez dotknięcie 
Jezusowych ran – ale każdy z nas został zaproszony do powierzenia 
swojego życia ranom Jego rąk, do złożenia wszelkiego bólu w ranie Jego 
Serca! Bóg bierze też odpowiedzialność za niepokój i zamęt w naszych 
sercach, za poczucie samotności, nieufności lęk, w które uwikłał nas 
grzech. Jezus przychodzący do Wieczernika przypomina, że w Nim Bóg 
jest z nami, i ogłasza: „Pokój wam!”. Uspokojenie rozdygotanego serca, 
które było pragnieniem Boga dla człowieka od początku i z którego 
nigdy nie zrezygnował, czeka na nas dzisiaj, bo jest czas łaski…    Oremus 

III Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 

  10 kwietnia 2016 r. 
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra:  
 „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli 

ci?”. Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I znowu, 

po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie?”. Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty 

wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce 
moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu 

Jana, czy kochasz Mnie?”. Zasmucił się Piotr, że mu po 
raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?”. I rzekł do 

Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię 
kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce 

moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś 
młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. 
Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny 

cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.  
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to,  

rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”. J 21,1-19 

        Czy miłujesz mnie??? 
Dzisiejsza Ewangelia podpowiada jedno z najważniejszych imion 

miłości: ofiarne związanie z kochaną osobą na zawsze. Taka więź została 
zadzierzgnięta między Szymonem (Piotrem) a Jezusem, przy czym słowo 
Boże zwraca uwagę na wyznanie miłości ucznia. Łatwo złożyć deklarację 
miłości. Przypuszczalnie zbyt łatwo. Dziś jesteśmy świadkami, jak do jej 
wyznania wzywa sam Jezus. Komuś zranionemu własną słabością może 
być nieraz trudno wypowiedzieć: „Ty wiesz, że Cię kocham, Jezu”. Pan, 
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widząc, że człowiekowi szczerze zależy na Nim, sam dodaje odwagi. 
Prowokująco oczekuje na wyznanie, które okaże się umocnieniem 
słabego serca, zaś świadomość, że Zbawiciel wierzy przyjacielowi, staje 
się narzędziem uzdrowienia poranionego grzechem wnętrza. 
Wsłuchując się w tekst Ewangelii, nie można nie zatrzymać się nad 
zapytaniem Jezusa: „Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”. Więcej niż 
kto? Obok siedziało siedmiu innych uczniów; wśród nich Jan, który 
kilkanaście dni wcześniej doszedł pod krzyż, towarzysząc Jezusowi do 
końca. Czy Szymon Piotr mógł teraz wyznać gorętszą miłość? Być może 
w nadbrzeżnej ciszy Jeziora Galilejskiego wszystkim stanęła przed 
oczami sytuacja sprzed miesięcy, gdy w czasie uczty u faryzeusza do nóg 
Jezusa przypadła kobieta o zepsutej reputacji. Łzami obmyła Mu stopy  
i wytarła własnymi włosami, a Nauczyciel uroczyście ogłosił wielkość jej 
serca, wyjaśniając, że bardziej miłuje ten, komu więcej jest 
odpuszczone. Jezus czeka na nasze wyznanie miłości. Będzie ono tym 
bardziej prawdziwe i gorące, im głębiej pojmiemy, jak wiele nam zostało 
darowane. Jego potwierdzeniem będzie to, że pozwolimy Panu, aby nas 
przepasał i poprowadził, dokąd dotychczas nie chcieliśmy...       Oremus 

IV Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 

  17 kwietnia 2016 r. 
„Moje owce słuchają mego głosu, 

 a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie 
wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich 

z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest 
większy od wszystkich. I nikt nie może ich 

wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy”. J 10, 27-30 

Dobry Pasterz…. 
Czasem w naszej wyobraźni powstaje obraz Dobrego Pasterza  

i Jego owczarni na miarę idyllicznego oleodruku: postać Jezusa  
w świetle południowego słońca, przy Nim uporządkowane, grzecznie 
pasące się stadko owiec, nawet jednej czarnej wśród nich nie widać. 
Taka wizja zdaje się trafnie odzwierciedlać słowo Ewangelii: „Moje owce 
słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną...”. Ten 
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niedoskonały, a przez to zafałszowany obraz naszej relacji ze 
Zbawicielem dopełnia starochrześcijańska rzeźba Dobrego Pasterza. Tu 
już nie owca posłuszna, ale bardzo osłabiona lub poraniona – może  
i z powodu osobistego zagubienia – tak, że musi być niesiona na 
ramionach troskliwego opiekuna, określa naszą sytuację. Jeszcze 
mocniej przemawia słowo dzisiejszego czytania z Apokalipsy. Wydaje 
się, że dopiero, gdy je weźmiemy pod uwagę, przyjmiemy prawdę o 
Chrystusowej owczarni. Należą do niej ci, którzy „opłukali swe szaty  
i w krwi Baranka je wybielili”, ci, którzy przyjęli od Jezusa potrzebne im 
ocalenie. Pozwolili Zbawicielowi, aby ich umiłował, i dlatego sercem 
przylgnęli do Niego. Początkiem prawdziwej przynależności do owczarni 
Dobrego Pasterza jest pragnienie odkupienia i przyjęcie Jego Miłości: 
Jego oczyszczającej Krwi i umacniającego Ciała. Dopóki tego nie 
przeżyliśmy, stoimy ciągle przed progiem 

V Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 

  24 kwietnia 2016 r. 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn 
Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg 

został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony 
chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to 

zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krotko jestem  
z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; 

żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 
poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się 

wzajemnie miłowali”. J 13, 31-35 

    Przykazanie nowe…. 
Miłość wzajemna. Samo jądro Ewangelii. 
Znak rozpoznawczy uczniów Jezusa 

Chrystusa. Najdojrzalszy owoc ewangelicznych wezwań. Wielu pytanych 
o najtrudniejsze zadanie chrześcijanina odpowiada, że jest nim miłość 
nieprzyjaciół. A jednak Jezus nie pomylił się, objawiając przykazanie 
miłości wzajemnej w gronie najbliższych, w obliczu śmierci powierzając 
im największe dary i najgłębsze tajemnice. Ci, którzy dojrzewają  
w posłuszeństwie Ewangelii, doświadczają, że zbudowanie wspólnoty 
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miłości jest zadaniem najtrudniejszym, niemożliwym bez przyobleczenia 
„mocą z wysoka”. Domaga się bowiem walki duchowej i ofiary serc 
wielu. To dużo więcej niż jedynie wyrwanie chwastu złości ze swojego 
serca. Przykazanie to jest naszym zadaniem na krotką drogę 
doczesności, ale gdy je słyszymy, nie możemy odwrócić oczu od 
perspektywy wiecznej, kreślonej dziś słowami Apokalipsy: „I otrze z ich 
oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu 
już nie będzie”. Ogłaszana doskonała wolność od cierpienia jest 
przygotowana za horyzontem tej ziemi, ale czeka ona na tych, którzy już 
tutaj budują wspólnotę wzajemnej miłości. Otarcie łez i oddalenie 
śmierci, i żałoby, i krzyku – jest przygotowane dla nich. Tajemnicą 
przyjaciół Jezusa jest, że niebo będzie kiedyś, ale jego promienie już 
dzisiaj rozjaśniają ich życie. Bo żyją w miłości.                                 Oremus 
 

Krzyżówka dla dorosłych 3/2016 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 2/2016"Głos św. Brata Alberta" 
jest hasło: „KTO NIE MIŁUJE TRWA W 
ŚMIERCI”. Nagrody książkowe pt.: „Boże 

Miłosierdzie, Kult, Historia, Sanktuarium” 
wylosowały osoby: Bogna 
Tupiec,  Danuta Kuczera 

i Eugeniusz Marczuk. 
Gratuluję !!!  
Nagrody są do odebrania  
w zakrystii.   

Hasło z Krzyżówki nr 3/2016 proszę 
nadsyłać do 13 marca, na adres mailowy: 
pelczarw@onet.pl lub proszę przynieść do 
zakrystii. Spośród osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiązania zostaną 
wylosowane 3 nagrody pt.:  

„Miejsca wielkich uzdrowień”.   

Pozdrawiam  wytrwałych i cierpliwych.   ks. Wacław 
 

 

mailto:pelczarw@onet.pl
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POZIOMO: 1. Zawarte przez Boga z Izraelem; 5. Nasze państwo; 8. Skrót Księgi 
Micheasza; 9. Znak przymierza po potopie; 11. Nauka o moralności; 13. Anielskie 
albo harcerskie; 14. Bóg to … sprawiedliwy; 15. Chłepcą wodę językiem (Sdz7,5); 
17. Skrót irlandzkiej organizacji zbrojnej; 19. Boży posłaniec; 22. Płytsze miejsce 
do przeprawy przez rzekę; 25. Król Izraela żonaty z bałwochwalczynią Izebel;  
27. Zdrobniale imię patrona Polski; 28. Uczony, naukowiec; 29. Potomek 
Izmaela; 31. Skrót Księgi Apokalipsy; 33. Polski w 966 roku; 36. Symbolizuje 
diabła w Apokalipsie; 38. Siedziba diecezji w widłach Wisły i Pilicy; 41. „Pokorny 
zdobędzie …” (Prz 29,23); 42. Posag; 43. Wyrabia wytrwałość (Rz 5,3);  
44. Oznaczenie Ukrainy na tablicach rejestracyjnych; 45. … ziemi albo kuchenna; 
46. Jeden drugiemu oka nie wykole; 47. Historyczne miasto nad Wisłą, nazywane 
„Małym Rzymem”; 50. Między sol a si; 51. Siglum ojców białych; 52. Sporządzony 
przez aptekarza; 53. … ucieka, wieczność czeka; 54. Poślubił Rut;  
57. Przebłagalna; 58. Mądrość …, jedna z ksiąg ST 
PIONOWO: 1. Biblijny albo szwedzki; 2. Dodawany do mąki na chleb; 3. Np. 
Poznań lub Gniezno; 4. Legendarna żona Piasta Kołodzieja; 5. Dynastia …, 
rządziła Polską od X do XIV w.; 6. Klęska, zwłaszcza dla rolnika; 7. Pierwotne imię 
ojca wiary; 8. Skrót drugiej Ewangelii; 10. Skrót Księgi Zachariasza; 12. Wraz  
z Sydonem symbol nieprzyjaciół Boga; 16. Żona Abrahama; 18. Tata po 
aramejsku; 20. Syn obietnicy; 21. Wskrzeszony przyjaciel Jezusa; 23. Żona 
Mieszka; 24. Linijka tekstu; 26. Rzeka wpadająca do Morza Martwego, granica 
Moabu (Sdz 11,18); 28. Pierwsze na ziemiach polskich było w Poznaniu; 30. 
Inicjały świętego ewangelizatora Szkotów z VII w.; 32. Adonai po polsku; 34. 
Współpracownik Pawła z Kolosów (Kol 1,7); 35. „Wszystkie … wasze przerzućcie 
na Niego” (1 P 5,7); 37. Ogród Getsemani; 39. Prorok z jaskini lwów; 40. Pierwszy 
historyczny władca Polski, przyjął chrzest; 41. Wrzątek, war; 44. „On zrani, on 
także … (Hi 5,18); 46. Święta z Asyżu; 48. Miejscowość, w której wody były 
gorzkie (Wj 15,23); 49. Grzecznościowy zwrot używany przez chasydów wobec 
cadyka; 55. Inicjały świętego króla Szwecji; 56. Skrót Księgi Barucha;  
 

 

 

Hasło: …………………………………………………………………………………… 
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Intencje Mszy św. w kwietniu 2016 r. 

Niedziela, 27.03.16. Zmartwychwstanie Pańskie      
700  W int. Olgi z ok. 28 r. Ur. o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej 

1100  W int. Michała z ok. 3 r. Ur. i jego 
rodziców o Boże błog. i opiekę Matki 
Bożej 

900  Za Parafian  
 

1800  W int. Zofii Willmann z ok. 88 r. Ur. 
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

Poniedziałek, 28.03.16 Oktawa Wielkiej Nocy 
700  + Agata Kasperek  1100  + Kasperek Janina  

900  + Kazimierz Ścisłowicz w r. śm. 1800  W int. Łukasza z ok. Urodzin o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej 

Wtorek, 29.03. Oktawa Wielkiej Nocy 
700  W int. Marii z ok. 84 r. Ur. o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej 

1800  O zdrowie dla Haliny Miłobóg  

Środa, 30.03. Oktawa Wielkiej Nocy 
700 + Piotr Flos 1800  + Prakseda Szynka z synem Jerzym 

Czwartek, 31.03. Oktawa Wielkiej Nocy 
700  + Janina Polak 1800  + Kazimierz Potęga 

Piątek, 01.04. Oktawa Wielkiej Nocy 
700 + Helena i Paweł Michalski 1800  + Marek Oleksy 

Sobota, 02.04. Oktawa Wielkiej Nocy 
700  + Józef Cieślik i Franciszek Nowak 1800  W int. Róż różańcowych   

II Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 03.04.16  
Święto Miłosierdzia Bożego   

700  + Urszula Semla 1100  + Antoni Nycz z rodzicami oraz zm. 
z rodziny Witosów  

900  Za Parafian  1800  + Maria Kolasińska w 11 r. śm. 

Poniedziałek, 04.04. Święto Zwiastowania Pańskiego 
700  W int. Magdy i Łukasza o Boże 
błog. w życiu małżeńskim 

1800  + Piotr Flos 

Wtorek, 05.04. Dzień powszedni 

700   + Waleria Dziergas  1800  + Urszula Semla 

Środa, 06.04. Dzień powszedni 

700  + Urszula Semla 1800  + Marek Oleksy  

Czwartek, 07.04. Dzień powszedni 

700   1800  + Piotr Flos 
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Piątek, 08.04. Dzień powszedni 

700  + Piotr Flos 1800  + Danuta Leśniowska  

Sobota, 09.04. Dzień powszedni 

700  + Marek Oleksy 1800  + Małgorzata Maruszczak  

III Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 10.04.16    
700  Za Parafian 1100  + Stanisław Zelinka w 16 r. śm.  

        z rodzicami 

900  + Małgorzata Maruszczak 1800  + Urszula Semla 

Poniedziałek, 11.04. Dzień powszedni 

700  + Małgorzata Maruszczak 1800  + Marek Oleksy 

Wtorek, 12.04. Dzień powszedni 

700   + Janina Polak  1800  + Piotr Flos 

Środa, 13.04. Św. Marcina I papieża, męczennika 

700  + Małgorzata Maruszczak 1800  + + Małgorzata Maruszczak 

Czwartek, 14.04. Dzień powszedni 

700  + Eugenia Tybon 1800  + Stefania Jaworska z mężem 
Leonem 

Piątek, 15.04. Dzień powszedni 

700 + Małgorzata Maruszczak 1800  + Marek Oleksy 

Sobota, 16.04. Dzień powszedni 

700  + Piotr Flos 1800  + Marek Oleksy 

IV Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 17.04.16    
700  W int. Marii i Leszka z ok. 31 r. 
Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej  

1100  Roczki 

900  + Jan i Katarzyna Brzeźny 1800  Za Parafian 

Poniedziałek, 18.04. Dzień powszedni 

700   1800  W int. Przymierza Rodzin Mamre 

Wtorek, 19.04. Dzień powszedni 

700    1800  + Wanda Mietła  
Środa, 20.04. Dzień powszedni 

700  + Wanda Mietła 1800  + Leokadia, Teofil, Franciszka 
Skowronek  

Czwartek, 21.04. Dzień powszedni 

700   1800  + Wanda Mietła 

Piątek, 22.04. Dzień powszedni 

700  + Wanda Mietła 1800  W int. Róż Rodziców i ich Dzieci 

Sobota, 23.04. Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika 
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700  + Marek Oleksy 1800  + Wanda Mietła 

V Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 24.04.16    
700  Za Parafian 1100  + Aniela i Karol Schubert 

900  + Wanda Mietła 1800  + Zofia Dziendziel w 6 r. śm. 

Poniedziałek, 25.04. Święto św. Marka Ewangelisty 
700  + Wanda Mietła 1800  + Marek Oleksy 

Wtorek, 26.04. Dzień powszedni 

700   1800  + Wanda Mietła 

Środa, 27.04. Dzień powszedni 

700  + Wanda Mietła 1800  + Zyta Dziergas  

Czwartek, 28.04. Dzień powszedni 

700   1800  + Wanda Mietła 

Piątek, 29.04. Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła 

700  + Wanda Mietła 1800  + Aleksander Hoffman w 2 r. śm. i  
zm. z rodziny Kwiecińskich i Hoffmanów 

Sobota, 30.04. Św. Piusa V papieża   
700  + Wanda Mietła 1800  W int. Stanisława Dudek z ok. 

Urodzin o Boże błog. 
 

Z życia naszej Parafii 
 

„Oczami Marii Magdaleny” 
Spektakl słowno-muzyczny, ukazujący symbolicznie,  
w niezwykle sugestywny sposób cierpienie Chrystusa, 
zaprezentowano w kościele św. Brata Alberta po niedzielnej 

Mszy św. dla najmłodszych.  
 Męka Jezusa widziana oczami 
Marii Magdaleny w kościele św. 
Brata Alberta. Wśród widzów, 
obok parafian, byli także wierni  
z odległych zakątków miasta.  
W ławkach można było zobaczyć 
całe rodziny: dziadków, rodziców, 

młodzież i dzieci. Wielu z nich włączało się we wspólny śpiew pieśni, 
opiewających Mękę Pańską. Przedstawienie przygotowała  
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i wyreżyserowała Lidia Sablik, która na co dzień między innymi kieruje 
pracą osiedlowych centrów kultury "Pegaz" i "Aleksander" w Bielsku-
Białej, a dawne doświadczenie ruchu "Światło Życie" pozwalają jej  
z powodzeniem zająć się także animacją grup oazowych dzieci  
i młodzieży. Lidia Sablik pasję do śpiewu przekazała najpierw własnej 
córce Anecie, która jakiś czas temu wyjechała do Niemiec, a w 2014  
z sukcesem wystartowała  
w tutejszej edycji "Idola".  
Swoim głosem i osobowością  
sceniczną podbiła serca  
jurorów i widzów, którzy 
przyznali jej główną nagrodę.  
Pani Lidia, dumna ze swojej  
córki wierzy, że uda się jej  
zrobić światową karierę.  
Tymczasem wciąż poszukuje nowych, młodych talentów i szlifuje je na 
chwałę Pana. W dniu, w którym monumentalny krzyż w prezbiterium 
bielskiego kościoła św. Brata Alberta zakryto zasłoną, spektakl słowa, 
obrazu i dźwięku autorstwa Lidii Sablik odsłonił przed zgromadzonymi 
tajemnicę Męki Pańskiej. Młodzi aktorzy z parafialnych grup oazy 
młodzieżowej i oazy Dzieci Bożych, ubrani w proste, niezwykle starannie 
wykonane stroje, ułatwiające identyfikację odtwarzanych postaci, 
wcielili się w role bohaterów Pasji. Rolę narratora pełniła Maria 
Magdalena, której oczami oglądano Ostatnią Wieczerzę, modlitwę 
Jezusa w Ogrójcu, pojmanie i sąd, wreszcie ukrzyżowanie  
i Zmartwychwstanie. Niczym grecki chór stojąca obok aktorów schola 
trafnie dobranymi utworami tworzyła podsumowanie i zarazem 
komentarz poszczególnych etapów Pasji. W spektaklu wykorzystano 
profesjonalny sprzęt nagłaśniający. Za chórem zaś stanął ekran. 
Przedstawiane na nim, dynamicznie zmieniające się obrazy, były 
plastycznym tłem rozgrywających się na stopniach prezbiterium scen 
ewangelijnych. Chór towarzyszył występom aktorów. Na zakończenie 
miejscowy proboszcz ks. Jan Kieres zwrócił się do twórców spektaklu ze 
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 słowami uznania za zaangażowanie i sumienność oraz poświęcony 
przedstawieniu czas. Łatwo dało się zauważyć,  że spektakl poprzedziły 
wielokrotne próby, które zaowocowały znakomitym efektem 
scenicznym. O jego wadze świadczy fakt, iż widzowie nagrodzili 
twórców przedstawienia i młodych aktorów gromkimi brawami, a przy 
wyjściu z kościoła można było usłyszeć wiele ciepłych, pełnych uznania 
komentarzy. Tego rodzaju artystyczne przedsięwzięcie w bielskiej 
parafii św. Brata Alberta zorganizowano nie po raz pierwszy. Zimą odbył 
się tutaj koncert muzyki kolędowej, angażujący wielu wykonawców, 
przyjęty z nie mniejszym entuzjazmem widzów. Męka Pańska oczami 
św. Marii Magdaleny wpisała się także w przeżywane przez parafię 
rekolekcje wielkopostne, przygotowujące wiernych do głębszego 
przeżycia nie tylko nadchodzących Świąt Paschalnych, ale także mającej 
się odbyć w czerwcu peregrynacji Znaków Miłosierdzia.  
                                                                                             Ks. Jacek Pędziwiatr 
dodane 15.03.2016 13:56  

http://bielsko.gosc.pl/doc/3029411.Oczami-Marii-Magdaleny 

http://bielsko.gosc.pl/doc/3029411.Oczami-Marii-Magdaleny
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Modlitwa Róż Rodziców  
w int. swoich Dzieci 

W piątek, 22 kwietnia, zapraszamy  
wszystkich Rodziców naszej Parafii do 
uczestnictwa we Mszy świętej  
o godz. 1800 i Adoracji Pana Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie. Pragniemy 
otoczyć naszą modlitwą wszystkie 
Dzieci, gdyż poddawane są różnym 
manipulacjom, które doprowadzają do 
wyboru zła. Podziękujemy Bogu za 
nasze Dzieci, ale także poprosimy  

o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

Drodzy Rodzice naszej Parafii! 
Pan Bóg pragnie błogosławić Rodzinom w ich codzienności, ale 
szczególnie Dzieciom, by mogły wzrastać w atmosferze miłości  
i poczucia bezpieczeństwa. Powinniście być wdzięczni Bogu za 
wszelkie otrzymane łaski, a szczególnie za dar życia, za  każde 
wasze Dziecko.  Pamiętajcie, że największym dobrem, które 
może spotkać Was i Wasze Dzieci jest MODLITWA, dzięki której 
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Bóg z większą łaskawością spogląda na Was i rozdaje swoje 
dary. Trwajcie  na modlitwie za swoje dzieci ! 
Zachęcamy Was, drodzy Rodzice do włączenia się w modlitwę 
różańcową  za swoje Dzieci.  

Rodzice modlą się każdego dnia jedną 10-tką różańca. To tak 
niewiele, ale jak wielką moc daje. Bóg poprzez wstawiennictwo 
Maryi pomaga wytrwałym i wiernym. Modlitwa  jest wielką pomocą 
dla naszych rodzin, daje nadzieję, prowadzi często do odmiany 
dotychczasowego życia. Dowodem na to są liczne świadectwa tych, 
którzy podjęli taką modlitwę i dzielą się tym, co Bóg dokonał w ich 
życiu, opowiadają o otrzymanych łaskach (na stronie 
www.różaniecrodziców.pl). Komu zależy na dobru swoich dzieci  
i na drodze ich rozwoju, bez względu na ich wiek, nie będzie zwlekał 
i włączy się do tej wielkiej modlitwy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

http://www.różaniecrodziców.pl/


 

St
ro

n
a2

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Drogie Dzieci! 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa to najważniejsze wydarzenie 

zbawcze dla wszystkich ludzi, dlatego gromadzimy się na Liturgii 
TRIDUUM PASCHALNEGO w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę, 

aby uczcić zbawcze wydarzenia Jezusa Chrystusa. W Wielką 
sobotę poświecimy pokarmy świąteczne a wieczorem gromadzimy 

się w kościele na Wigilii Paschalnej i podążymy w procesji 
rezurekcyjnej z zapalonymi świecami, by uwielbić Boga za Jego 

miłość i dar zbawienia. W Niedzielę Zmartwychwstania 

zgromadzimy się w kościele na sprawowaniu Liturgii Eucharystii, 
by oddać chwałę Jezusowi, który pokonując Szatana, piekło, 

grzech i śmierć otworzył przed nami bramy nieba. Pamiętajcie! Nie 
możemy opuścić tych najważniejszych świąt naszej religii. Wielki 

Tydzień wprowadza nas w tajemnicę Jego Paschy, czyli przejścia 
przez Śmierć na Krzyżu do Zmartwychwstania w Wielką Niedzielę. 

Przeżyjmy ten święty czas w skupieniu i w radości! 
Pozdrawiam i błogosławię wszystkie dzieci naszej Parafii. 

                   Ks. Wacław 
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Krzyżówka dla Dzieci 

Rozwiązanie krzyżówki dla dzieci z nr 
3/2016 gazetki „Głos św. Brata Alberta to: 
„NIEDZIELA PALMOWA RADOŚĆ 
ZAPOWIADA, WIĘC Z PALMĄ W KOSCIELE 

ZJAWIĆ SIĘ WYPADA.” Nagrody otrzymują 
Dzieci: Laura Rusnak klasa 6a. Gratuluję.  
Nagroda – album: „Boże 

Miłosierdzie”  
czeka w zakrystii.  
Na rozwiązanie krzyżówki 
z nr 4/2016 czekam do 10 

kwietnia. Dzieci, które nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie otrzymają następujący album: 
„Chrześcijaństwo – 105 Lat Historii 
966-2016”.  Pozdrawiam Ks. Wacław 
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Rocznicowe Obchody Jubileuszu  

Chrztu Polski  
14 – 16.04.2016 r. 

 Chrzest Polski, od którego datuje 
się początek państwa polskiego  
i proces chrystianizacji jego ludności, 
został zapoczątkowany 14 kwietnia 
966 roku przez osobisty chrzest 
Mieszka I. Miejsce nie zostało jak 
dotąd ustalone. Pierwszy historyczny 
władca Polski mógł zostać ochrzczony 

na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie bądź w Poznaniu – gdyż tam 
odkryto baptysteria z drugiej połowy X wieku. Akt ten 
zapoczątkował proces chrystianizacji ówczesnego państwa 
polskiego i jednocześnie włączył je do rodziny chrześcijańskich 
narodów Europy. Wedle zgodnej opinii historyków bez tego aktu 
Polski jako suwerennego organizmu państwowego nie dałoby się 
utrzymać. Akt przyjęcia chrztu uczynił z Mieszka I władcę równego 
innym władcom chrześcijańskim w ówczesnej Europie. Do Polski 
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zaczęli napływać duchowni, którzy służyli pomocą władzy 
i tworzyli pierwsze zręby kultury chrześcijańskiej. By zapobiec 
uzależnieniu się swego młodego państwa od Niemiec, polski książę 
przyjął chrzest za pośrednictwem Czech. Mogło się to dokonać po 
poślubieniu przez Mieszka czeskiej księżniczki Dobrawy, która była 
już chrześcijanką. W 968 roku przybył do Poznania biskup Jordan, 
który działalnością misyjną objął całe terytorium ówczesnego 
państwa polskiego. Na Ostrowie Tumskim wzniesiono zaś pierwszą 
na ziemiach polskich katedrę, gdzie pochowano Mieszka I oraz jego 
syna – króla Bolesława Chrobrego. 
 Obchody centralne: łaska, wierność, posłanie. 
Każdy dzień obchodów centralnych będzie miał swój motyw 
przewodni. Słowem kluczowym pierwszego dnia będzie „łaska”, zaś 
symbolem – światło świecy. Organizatorom chodzi o uświadomienie 
wiernym istoty chrztu oraz tego, że chrzest Polski oznaczał początek 
zarówno życia kościelnego, jak i struktur państwa. Słowem kluczem 
drugiego dnia będzie „wierność”, zaś symbolem – krzyż. W ostatnim 
dniu rocznicowych obchodów, którego głównym motywem będzie 
„posłanie”, zaś symbolem – woda, wszyscy wierni zostaną raz 
jeszcze zobowiązani do życia Ewangelią, dzielenia się nią  
z otoczeniem i dawania chrześcijańskiego świadectwa wszędzie tam, 
gdzie żyją. Rocznicowe obchody rozpoczną się uroczystościami  
w Gnieźnie z udziałem Episkopatu Polski. Podczas mszy w katedrze 
gnieźnieńskiej, w czwartek 14 kwietnia 2016 r., Episkopat będzie 
dziękować za chrzest Polski. Po południu biskupi udadzą się na 
Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica, gdzie w czasach pierwszych 
Piastów znajdował się jeden z głównych ośrodków obronnych  
i administracyjnych ówczesnej Polski. Tam, przy palatium 
Mieszkowym, po raz pierwszy zabrzmi jubileuszowy dzwon, 
ogłaszając 1050. rocznicę chrztu Polski. Na następne dwa dni 
obchody przeniosą się do Poznania. W piątek 15 kwietnia na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich planowane są 
uroczyste obrady Sejmu i Senatu oraz okolicznościowe przesłanie 
Zgromadzenia Narodowego. W tym samym miejscu zaprezentowane 
zostanie jubileuszowe oratorium skomponowane na zlecenie władz 
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samorządowych. Wieczorem w katedrze poznańskiej odprawiona 
zostanie uroczysta msza św. z udziałem biskupów polskich oraz 
przedstawicieli Episkopatów z zagranicy.  Następnego dnia, 16 
kwietnia, w gmachu poznańskiego seminarium odbędzie się 
zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Potem 
zaplanowano dwa wydarzenia na Stadionie Miejskim (czyli 
poznańskiego Lecha): spotkanie ewangelizacyjne, które 
przygotowuje m.in. Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji, oraz mszę 
św. Dopełnieniem Eucharystii, sprawowanej także przez 
przedstawicieli zagranicznych episkopatów, będzie odnowienie 
przyrzeczeń chrzcielnych. W wydarzeniach na stadionie weźmie 
udział ok. 42 tys. wiernych – tyloma miejscami dysponuje bowiem 
poznańska arena. Obecni będą m.in. delegaci Polonii oraz 
przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich, których 
zaproszono też do współtworzenia spotkania ewangelizacyjnego. 
Podczas centralnych obchodów jubileuszowych planowane jest 
przekazanie symbolicznych krzyży polskim katedrom. Krucyfiksy 
wykonane będą z drewna dębowego – z pozostałości fortyfikacji 
obronnych z początków państwa polskiego. „To drewno, czarny dąb 
był świadkiem i chrztu, i początków naszej państwowości” – zwraca 
uwagę ks. Waldemar Hanas z komitetu organizacyjnego obchodów 
w archidiecezji poznańskiej. Niespełna miesiąc po uroczystościach 
centralnych 3 maja 2016 r. na Jasnej Górze zostanie ponowiony Akt 
oddania Polski Matce Bożej, zaś na październik planowana jest 
Pielgrzymka narodowa do Rzymu.  Polsk   i Tomasz Królak / Warszawa / KAI 

http://niedziela.pl/artykul/15496/1050-rocznica-chrztu-Polski-%E2%80%93 
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Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim parafianom,  

którzy co miesiąc wspierają finansowo naszą gazetkę  

„Głos św. Brata Alberta”.  
Niech Bóg obdarza Was swoimi łaskami  

i błogosławi na każdy dzień.   Ks. Wacław 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym  
w przygotowanie gazetki. Niech Bóg Wam błogosławi  

na każdy dzień a Matka Boża otacza nieustanną 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

