++

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. św. Pawła Apostoła
w Bielsku-Białej
Osiedle Polskich Skrzydeł
www.pawelbielsko.pl

20 lutego 2022
(ukazuje się od 4.09.2005)

866

8/2022

ul. Św. Pawła 2, 43-382 Bielsko-Biała
 338150019  pawelbielskoparafia@gmail.com

PKO BP/ I O Bielsko-Biała 44 1020 1390 0000 6302 0157 8772

7 NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo Boga Żywego
A jak nosiliśmy obraz
ziemskiego człowieka,
tak też nosić będziemy
obraz Człowieka niebieskiego.
1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23;
1 Kor 15, 45-49

Miłujcie waszych nieprzyjaciół (...) Jeśli cię kto
uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi!
Łk 6, 27-38

Słowo Boże 7. niedzieli zwykłej zaprasza nas do refleksji na temat znaczenia prawa Boskiego
w naszym życiu. Na ile znamy to prawo i na ile się nim przejmujemy? Niech nasza modlitwa,
podjęte wyrzeczenia, życie sakramentalne oraz inne formy doskonalenia swojego wnętrza
i sumienia, pozwalają nam coraz bardziej stawać się ludźmi żyjącymi według niezmiennych,
ale zbawiennych zasad Bożego prawa. Z tą świadomością weźmy udział w liturgii eucharystycznej.
Niedziela, 20 lutego 7 NIEDZIELA ZWYKŁA 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23;
1Kor 15,45-49; Łk 6,27-38
Sobota 17.30 — (W) Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Sobota 18.00 — (W) Za + Teofila Szelong, Stanisławę i Józefa oraz Jana Kostrzewę.
8.00 — (G) W intencji mieszkańców domów przy ul. Cieszyńskiej.
9.30 — (G) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla dzieci: Michała, Justyny, Piotra i Mateusza.
11.00 — (W) Chrzty i roczki
17.00 — (W) Nabożeństwo do św. Józefa.
18.00 — (W) Za + Eleonorę Bielecką z mężem Józefem.
Poniedziałek, 21 lutego Dzień powszedni Jk 3,13-18; Mk 9,14-29

7.00 — (W) Za + Stefanię i Szczepana Droździk
18.00 — (W) Za + Władysława Brzazgoń.
Wtorek, 22 lutego ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA, W RZYMIE
1P 5,1-4; Mt 16,13-19 (tom VI)
18.00 — (W) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa, 23 lutego Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika Jk 4,13-17;
Mk 9,38-40
7.00 — (W) Za + Ryszarda Koniora (od siostry Marii z rodziną).
Czwartek, 24 lutego Dzień powszedni Jk 5,1-6; Mk 9,41-50
18.00 — (W) Za + Alinę Bzymek (od męża i dzieci).
Piątek, 25 lutego Dzień powszedni Jk 5,9-12; Mk 10,1-12
7.00 — (W) Za + Jana Duca w 1 r. śm.
18.00 — (W) Za + Stanisława Wróbla w 6 r. śm., ++ rodziców Franciszkę i Jana (od żony z
dziećmi).
Sobota, 26 lutego Dzień powszedni Jk 5,13-20; Mk 10,13-16
8.00 — (P) Za + Marię Cader i rodziców.
13.00 — (P) Ślub rzymski: Kuś - Budny.
Niedziela, 27 lutego 8 NIEDZIELA ZWYKŁA Syr 27,4-7; 1Kor 15,54b-58; Łk 6,39-45
Sobota 17.30 — (P) Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Sobota 18.00 — (P) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adama, Doroty i wnuczka Jakuba w 5 r. ur.
8.00 — (P) W intencji gości uczestniczących w liturgii w naszej parafii i parafian.
9.30 — (G) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Elżbiety i Stanisława Kotkowskich w 45 r. ślubu.
11.00 — (P) O zdrowie dla Tobiasza.
17.00 — (P) Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
18.00 — (P) Za + Józefa Golec w 31 r. śm. (od żony i dzieci).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś po Mszy św. o 11.00 wystawienie Najświętszego sakramentu w ramach nabożeństwa
czterdziestogodzinnego. Zapraszamy parafian z poszczególnych ulic do indywidualnej
adoracji.
2. Dziś o 17. 00 nabożeństwo do św. Józefa.
3. W Informatorze podajemy listę kandydatów na wybory do Parafialnej Rady
Duszpasterskiej. Przypominamy, że termin wyborów to 5 i 6 marca.
4. W tym tygodniu z racji ferii ulega zmianie porządek Mszy św.: poranne będą
w poniedziałek, środę, piątek i sobotę, a wieczorne codziennie z wyjątkiem środy.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest pół godziny przed Msza porannymi i we wtorek
od 20.00 do 21.00. W piątek po Mszy wieczornej zapraszamy na modlitwę prowadzoną
przez Oazę.
6. We wtorek po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do św. Józefa z podziękowaniami
i prośbami.
7. Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą św.
8. Po Mszach świętych można zakupić słodką cegiełkę. Dziękujemy wszystkim, którzy
upiekli ciasta, tym, którzy je rozprowadzają oraz je zakupili. Dziękujemy za wszelkie
wsparcie duchowe i materialne naszej Parafii. Wszystkich dobrodziejów powierzamy
wstawiennictwu św. Józefa.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: list papieża Benedykta
XVI stanowiący odpowiedź na stawiane mu zarzuty i artykuł wyjaśniający sprawę; jest
także nowy numer Małego Gościa Niedzielnego.

DIAKONIA SPRZĄTANIA
Dziękujemy mieszkańcom z ul. Skrzydlewskiego 5 za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół. Msza Św. w intencji wszystkich mieszkańców będzie sprawowana w niedzielę 20 marca
o godz. 8.00. W najbliższą sobotę czystość kościoła powierzamy mieszkańcom z ul. Skrzydlewskiego 9.
MODLITWA O DAR POKOJU ŚW JANA PAWŁA II
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją
wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna
swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi
wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie
będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej
wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim
stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za
losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe roz-

wiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne
niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny.
Amen.
NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE
Niedziela 20 lutego i 27 lutego 2022 r.
Na adorację Zapraszamy mieszkańców ulicy:
Cieszyńskiej, Nasiennej i Wierzbowej –
od 12.00
Skarżyńskiego, Skrzydlewskiego i Spółdzielców – od 13.00
Ikara, św. Pawła i Krzywej –
od 14.00
Tańskiego i Szybowcowej –
od 15.00
Trzech Diamentów i Kadłubka –
od 16.00
SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
1. Z URZĘDU
- Proboszcz
- Wikariusz
2. Z MIANOWANIA PROBOSZCZA
- Organista – Stefanków Jakub
- Nadzwyczajni Szafarze Komunii /2 os./ - Pysz Bogusław, Zemanek Grzegorz
- przedstawiciel Róż Różańcowych /1 os./ - Teresa Łoś
- Prezes Akcji Katolickiej – Przewoźnik Barbara
- Przedstawiciel Służby Liturgicznej – Tadeusz Startek
- Przedstawiciel młodzieży – Mateusz Pysz
- Przedstawiciel Oazy Dorosłych – Elżbieta Jagieła
- osoba wskazana przez Proboszcza – Mariusz Niesyt
3. CZŁONKOWIE Z WYBORU /3os./
KANDYDACI ZGŁOSZENI DO WYBORÓW DO PRD
- Baran Alfred
- Baran Jadwiga
- Dobrogoszcz Aleksandra
- Głogowska Katarzyna
- Głogowski Wojciech
- Magrowski Zbigniew
- Nikiel Małgorzata
- Noszka Maria
- Wolak Edward
Z wyżej wymienionych kandydatów zostaną wybrane trzy osoby do PRD
KURS MAŁŻEŃŚKI ALPHA ONLINE
Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na Kurs Małżeński Alpha online. Jego celem
jest pomoc parom w zbudowaniu silnych fundamentów relacji, nauczyć efektywnej
komunikacji i pokazać, jak najlepiej radzić sobie z różnicami.
„Kurs Małżeński Alpha skierowany jest do par, które chcą wzmocnić swoją relację. Niektóre
pary biorą udział w kursie, by świadomie zainwestować w swoją relację, inne po prostu szukają konkretnych wyzwań. Kurs oferuje podstawowe narzędzia i praktyczne pomysły, które
pomagają zbudować związek na całe życie” – przeczytać można w zaproszeniu. Kurs oparty

jest na zasadach chrześcijańskich, ale przeznaczony jest dla wszystkich par – nie tylko tych ze
środowiska kościelnego.
Kurs Małżeński Alpha online to siedem sesji. Spotkania obejmują tematykę związaną z uczeniem się rozumienia wzajemnych potrzeb, efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, wzajemnego przebaczenia, wpływu rodziny na relację małżeńską, sposobów okazywania
miłości partnerowi i sposobów rozwijania relacji seksualnej.
Kurs w każdą środę, od 2 marca do 13 kwietnia o godz. 18.30, poprowadzą Renata i Marek
Wójcikowie. Spotkania odbywać się będą na platformie Zoom.
Informacja i zapisy pod numerem tel.: 511 380 403, email: fundacja@fundacjarsc.pl
Więcej szczegółów na platformie Kursu Małżeńskiego Alpha online
https://kursymalzenskie.org/kurs-malzenski/

VII NIEDZIELA ZWYKŁA (20.02.2022)

Słowo, które będzie rozbrzmiewało w kościele w VII niedzielę zwykłą, wzywa nas do miłości
każdego człowieka – także tych ludzi, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi. Miłość do nieprzyjaciół świadczy o bezinteresowności człowieka. Niczego się nie spodziewając czyńmy dobrze
wszystkim, bo jesteśmy synami Najwyższego, a On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
Pieśni towarzyszące liturgii będą nam przypominały o Bogu, który jest miłością (na przygotowanie darów: „Bóg jest miłością”) i Jego przykazaniu miłości (na wejście: „Gdzie miłość
wzajemna i dobroć”; na Komunię Św.: „Przykazanie nowe daję wam byście się wzajemnie
miłowali”; na uwielbienie: „Ubi caritas et amor”; na zakończenie: „Miłujcie się wzajemnie”).
PIEŚŃ WEJŚCIA
Ref.: Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.
1. Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusa, weselmy się w Nim i radujmy.
2. Z pokorą szczerą kochajmy Boga i czystym sercem miłujmy się nawzajem. Ref.
3. Skoro wszyscy się tu gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
4. Niech ustaną gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Ref.
5. Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże, razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.
6. To będzie naszą radością czystą i bez granic przez nieskończone wieki wieków. Amen.
Ref.
REFREN PSALMU RESPONSORYJNEGO
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
NA PRZYGOTOWANIE DARÓW
1. Bóg jest miłością, zbawieniem darzy i kocha także mnie, dziecię swe.
Ref. Więc śpiewaj duszo ma: Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie.
2. Jezusa posłał wiernego Zbawcę, aby do nieba prowadził mnie. Ref.
3. Kochany Jezu, Ty łzy ocierasz, gdy serce boli, utulisz je. Ref.
KOMUNIA ŚWIĘTA
Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.
1. Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź
brzęcąca, albo cymbał brzmiący. Ant.
2. Gdybym posiadał wszelką wiedzę i wiarę taką, iżbym góry przenosił, lecz miłości bym nie
miał, byłbym niczym. Ant.
3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność, a ciało swe wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Ant.
4. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest łaskawa. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Ant.
5. Miłość nie unosi się pychą, ale jest pokorna, miłość nie szuka swego, gniewem się nie
unosi. Ant.
6. Miłość nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się
z prawdą. Miłość wszystko znosi i przetrzyma. Ant.
7. Miłość nigdy nie ustaje, zniknie to, co jest tylko cząstkowe, teraz trwa wiara, nadzieja i miłość, z nich zaś największa jest Miłość. Ant.
UWIELBIENIE
Ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE
Ant.: Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem.
1. To jest nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali.
2. Nie ma większej miłości, jak oddać życie za przyjaciół swoich. Ant.
3. Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi.
4. Jesteście przyjaciółmi moimi, gdy czynicie, co wam nakazałem. Ant.

