
 

 

 
 

 
 

		

 

 "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, 
aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy... Nie zostawię was 
sierotami. Przyjdę do was".  
 Świat nie widzi działania Ducha Świętego, ale ci, którzy są 
uczniami Jezusa, znają Go. Pan nazywa Ducha Pocieszycielem, czyli 
że działa On jako pocieszenie. Zobacz, co sprawia, że cieszysz się w 
wierze, co rodzi w tobie głęboki pokój i radość? Może w ten sposób 
działa w tobie Duch Święty? 
 „Nie zostawię was sierotami”. Często wtedy, gdy wydaje nam 
się, że jesteśmy totalnie sami z problemami, różnymi dramatami 
naszego życia, właśnie wtedy Jezus chce być najbliżej nas. 
 Jezus chce przyjść, ale czy my tego chcemy? Czasami łatwiej 
jest grzebać w swoich ranach, niż zaprosić lekarza. Zamiast skupiać 
się na problemach, skup się na Tym, który może przyjść i pomóc ci je 
przeżyć. Miłujący Jezusa otrzymują obietnicę, On im się objawi! Może 
chodzi o to, że będąc wierni Bogu, będą dostrzegać Jego działanie 
w swoim życiu. Proś o wierność Tego, który ma moc udzielić ci tej 
wierności.
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22 maja 1995 r. przewodniczył on Mszy św. w Skoczowie, spotkał się też 
z mieszkańcami Bielska-Białej i Żywca, a w drodze pozdrawiał tłumy 
zgromadzone na trasie. Dziś, kiedy nie możemy się zgromadzić jako pielgrzymi 
pod papieskim krzyżem, u stóp kaplicy św. Jana Sarkandra, warto ten czas 
przeznaczyć na to, by wsłuchać się i raz jeszcze rozważyć słowa, które wówczas 
skierował do nas święty… 
W tej pamiętnej homilii mówił o przykładzie posłuszeństwa św. Jana Sarkandra, 
który wiernie przyjął ewangeliczne wskazanie Pana Jezusa: „Jeśli mnie 
prześladowali, to i was będą prześladować”. Papież tłumaczył, jak dobitnie 
świadczy o tym męczeństwo Sarkandra, który oddał życie i przyjął męczeńską 
śmierć za swoją owczarnię.  
„Świadectwo męczenników jest dla nas zawsze jakimś wyzwaniem - ono 
prowokuje, zmusza do zastanowienia. Ktoś, kto woli raczej oddać życie, niż 
sprzeniewierzyć się głosowi własnego sumienia, może budzić podziw albo 
nienawiść, ale z pewnością nie można wobec takiego człowieka przejść 
obojętnie. Męczennicy mają nam więc wiele do powiedzenia. Jednak przede 
wszystkim oni pytają nas o stan naszych sumień, pytają o naszą wierność 
własnemu sumieniu” - mówił św. Jan Paweł II.  
„Te słowa Ojca Świętego, który kochał swoją ojczyznę jak matkę, są ciągle 
aktualne. Udane życie nie polega na wypaczaniu i zagłuszaniu własnego lub 
cudzego sumienia, nie polega na egoizmie, ale na darze z samego siebie, na 
miłości Boga i bliźniego aż do końca. Taka jest droga do pełni człowieczeństwa  
i świętości” - mówił na Kaplicówce w 2015r. kard. Stanisław Dziwisz. 

Przeżywamy	jubileusz	25	rocznicy	przybycia	
św.	Jana	Pawła	II	do	diecezji	bielsko-żywieckiej



 	INTENCJE	MSZY	ŚWIĘTYCH	NA	TYDZIEŃ	18.05-24.05	

PONIEDZIAŁEK	18	maja	
18:00  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże    
 błogosławieństwo i opiekę MB dla Róży św. Jana Pawła II 

WTOREK	19	maja
7:00  + Helena i Edmund Puzoń, Anna i Ludwik Kocurek, zmarli   
 z Rodziny 
18:00 + Elżbieta i Alfred Beker

ŚRODA	20	maja
18:00  + Stefania Waluś w rocznicę śmierci, mąż Józef, syn Tadeusz

CZWARTEK	21	maja
18:00  + Maria i Józef Więcek, Maria i Franciszek Szypuła, zmarli   
 z Rodziny

PIĄTEK	22	maja	
18:00  + Mirosław Gamrot, rodzice Aniela i Franciszek, brat Marcin,  
 Eugenia i Jan Dzida

SOBOTA	23	maja
7:00  + Roman Kozak, żona Irena, zmarli z Rodziny 
17:00 + Jan Balcarek w 4 rocznicę śmierci  

VII	NIEDZIELA	WIELKANOCNA	24	maja	
7:30  + Helena i Józef Szkucik, Helena Neter, zmarli z rodzin   
 Szkucik i Neter 
9:30  + Gertruda i Roman Zientek 
11:00 Dziękczynna oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę  
 MB dla Joanny i Krzysztofa z okazji 10 rocznicy małżeństwa 

Uroczysty chrzest: Nikodem Artur Gruszka

OGŁOSZENIA

We Mszy Świętej i nabożeństwach w naszej świątyni może 
uczestniczyć 70 osób - pierwszeństwo mają osoby, które 

zamówiły intencję.  
W świątyni przebywamy z zasłoniętymi ustami i nosem. Zajmujemy 
miejsca zaznaczone kropkami, zachowując bezpieczną odległość.  

Zachęcam do duchowego uczestnictwa w nabożeństwach  
z naszej świątyni.

• Przeżywamy miesiąc Maryi - zachęcam do udziału w nabożeństwach 
majowych w niedzielę o godz. 15:00, w tygodniu o godz. 17:30. 

• W piątek wspominamy 25 rocznicę pobytu papieża Jana Pawła II 
w naszej diecezji. W tym dniu rozpoczniemy nowennę przed 
uroczystością zesłania Ducha Świętego. 

• W czwartek wspominamy św. Jana Nepomucena, kapłana 
i męczennika.  

• Dziękuję za wszystkie ofiary składane i wpłacane na konto parafialne. 
Proszę śledzić informacje na stronie oraz w gazetce parafialnej.

W	poniedziałek,	wtorek	i	środę	
przypadają	Dni	Modlitw	o	Urodzaje

Modlitwa rozpocznie się o godz. 17:30  
przy kapliczkach - po odśpiewaniu Litanii 

Loretańskiej z procesją przejdziemy do kościoła. 

Poniedziałek – ul. Nowy Świat kapliczka u państwa Kroczek 
Wtorek - ul. Długa kapliczka u państwa Dąbrowskich 

Środa – ul. Przedszkolna u państwa Waleczek 
Nie zapomnijmy o maseczkach i zachowaniu bezpiecznej odległości


