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3 NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO
Słowo Boga Żywego
Niech przeto ten, komu się
zdaje, że stoi, baczy, aby nie
upadł.

Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone
w swojej winnicy (...). Panie jeszcze na ten rok je
pozostaw.

Wj 3, 1-8a. 13-15; 1 Kor 10, 1-6. 10-12

Łk 13, 1-9
We wspólnocie zgromadzenia liturgicznego stajemy przed Chrystusem w prawdzie i patrząc na nasze życie
dostrzegamy naszą małość i grzeszność. Pełni ufności w miłosierdzie Boga chcemy prosić, by w czasie Wielkiego
Postu dał nam łaskę przemiany serca.
(sobota) 17.00 — (M) Wystawienie Najśw. Sakramentu (do Mszy św. wieczornej),
(sobota) 18.00 — (M) Za + Irenę Zachwieja w 1 rocznicę śmierci (od syna Janusza z żoną i wnukami).
8.00 — (M) O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia.
9.30 — (M) W intencji mieszkańców z ul. Trzech Diamentów 17.
11.00 — (M) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki Jolanty z okazji 40 urodzin.
17.00 — (M) Gorzkie Żale.
18.00 — (R) Za ++ Kazimierę, Zygmunta, Jacka i Krzysztofa Litarskich.
Poniedziałek, 29 lutego 2Krl 5,1-15a; Łk 4,24-30
7.00 — (R) Za + Irenę Gara (od Janiny Wróbel).
18.00 — (M) Za + Mirosława Kaps (od cioci Kazi z rodziną).
Wtorek, 1 marca Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
7.00 — (M) Za + Irenę Gara (od rodziny Szostakowskich).
18.00 — (M) Za + Tadeusza Jakubiec (od Bernardyny i Alojzego Babula).
Środa, 2 marca Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
7.00 — (M) Za + Irenę Gara (od rodziny Borkowskich).
18.00 — (R) Za + Tadeusza Jakubiec (od Jarka Lisa z rodziną).
Czwartek, 3 marca Jr 7,23-28; Łk 11,14-23 – I czwartek
7.00 — (M) Za + Irenę Gara (od wnuków Konrada i Pawła).
17.00 — Godzina Święta (prowadzi Straż Honorowa NSPJ)
18.00 — (R) Za + Tadeusza Jakubiec (od córki Jadwigi z rodziną).
Piątek, 4 marca ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA Syr 51,13-20 albo Flp 3,8-14; J 15,9-17 – I piątek
7.00 — (M) Za + Irenę Gara (od rodziny Lelewskich). Nabożeństwo do NSPJ.
16.30 — (R) Droga Krzyżowa dla dzieci (z możliwością przyjęcia Komunii św.).
18.00 — (M) Za + Tadeusza Jakubiec (od Bronka Krzempek z rodziną). Droga Krzyżowa.
19.30 — (młodzieżowa) (R) Za Parafian.
Sobota, 5 marca Oz 6,1-6; Łk 18,9-14 – I sobota
7.00 — (M) Za + Irenę Gara (od Grupy Tanecznej 60 PLUS WAPIENICA).
19.00 — (R) Nabożeństwo I sobót miesiąca!
19.00 – wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
19.30 – Różaniec
~20.10 – rozważanie medytacyjne na I sobotę
~20.30 – Eucharystia (R) : Za członków Żywego Różańca z naszej Parafii.
~21.30 – zakończenie.
Niedziela, 6 marca 4 NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO
Niedziela „Laetare” Joz 5,9a.10-12; 2Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.11-32
(sobota) 17.00 — (R) Wystawienie Najśw. Sakramentu (do Mszy św. wieczornej),
(sobota) 18.00 — (R) Za + Józefa Golec w 25 rocznicę śmierci (od żony i dzieci).
8.00 — (R) Za Parafian.
9.30 — (R) W intencji mieszkańców z ul. Trzech Diamentów 19.
11.00 — (Gość) Za Parafian.
17.00 — (R) Gorzkie Żale.
18.00 — (R) Za + Tadeusza Jakubiec (od córki Barbary z rodziną).

DIAKONIA SPRZĄTANIA
Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół mieszkającym przy ul. Trzech Diamentów 19. Msza św. w ich intencji
będzie celebrowana 6.03. o godz. 930. W najbliższym tygodniu o posługę czystości bez wystroju kwiatowego prosimy
mieszkańców z ul. Trzech Diamentów 32.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj wspieramy misjonarzy modlitwą i ofiarą (składka do puszek przy drzwiach) – dzieło „Ad gentes” – „Miłosierni aż po
krańce świata”.
2. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca:
• w czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, którą poprowadzi Straż Honorowa NSPJ, w tym czasie okazja do spowiedzi św.
przed I piątkiem (!); w czasie Mszy św. Komunia pod obiema postaciami;
• w piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa; o 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci (od 1600
okazja do spowiedzi św.); o 1930 Msza Św. młodzieżowa (wcześniej okazja do spowiedzi św.!);
• w sobotę po I piątku odwiedziny chorych, których prosimy zgłaszać w zakrystii; od godz. 1900 nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi.
3. Zachęcamy do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia. Zapraszamy też do udziału w nabożeństwie
Drogi Krzyżowej w piątek po Mszy Św. wieczornej i Gorzkich Żalów w niedzielę o godz. 1700. Przypominamy
o możliwości zyskiwania odpustu, także zupełnego – np. przy spełnieniu zwykłych jego warunków przez pobożne odprawienie
Drogi Krzyżowej.
4. Po feriach wznawiamy spotkania w Klubie Mamy i czwartkowe czytanie Pisma Św.
5. Ze względu na zajęcia w szkole kancelaria w dwa najbliższe poniedziałki będzie nieczynna!
PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA (i EKONOMICZNA)
Przypominamy, że do 28.02.2016 włącznie można zgłaszać kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej!
Członkiem z wyboru może być praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się
roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.
Nazwiska kandydatów winny być przekazywane proboszczowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
Wybory do PRD w naszej Parafii odbędą się w niedzielę 13 marca br.!
DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”
można wesprzeć przekazując dzisiaj ofiarę do puszek przy wyjściu z kościoła na rzecz misji lub wysyłając sms-a na numer 72032
o treści „misje”. Dołączcie do Dzieła Pomocy „Ad Gentes” poprzez ofiary na konto. Dzieło to z woli Konferencji Episkopatu Polski
od dziesięciu lat wspiera polskich misjonarzy. Tylko w ubiegłym roku, dzięki Waszej ofiarności, mogło zrealizować 220 projektów
ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych na misjach w najbiedniejszych krajach świata. Możemy o nich
dowiedzieć się więcej ze strony internetowej misje.pl i adgentes.misje.pl. A zatem bądźmy wszyscy misjonarzami miłosierdzia „aż
na krańce świata”.
PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DZIECI
W tym roku rekolekcje parafialne dla dzieci w naszej Parafii odbędą się w dniach 7,8,9 (poniedziałek, wtorek, środa) marca br.
godz. 1600 (jak co roku termin ze względu na szkołę jest uzależniony od rekolekcji w parafii w Aleksandrowicach!). Poprowadzi
ks. Kamil Kuchejda z parafii Opatrzności Bożej w B.B..
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH
Prowadzi ks. dr Marek Studenski, wikariusz biskupi diecezji bielsko-żywieckiej, w dniach od 6 do 9 marca br. w kościele
w Aleksandrowicach. Początek 6 marca o godz. 1400 Mszą św. i konferencją!
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA MAM
Jesteś młodą mamą? Spędzasz intensywny i cudowny czas ze swoim maluszkiem w domu? Wieczorami zasypiasz usypiając swój
skarb? Zapraszamy cię na Rekolekcje Wielkopostne dla Mam! Dzieci mile widziane!!!
Czas: 7,8,9 (poniedziałek, wtorek, środa) marca br. godz. 1000; Prowadzą: Siostry Karmelitanki od Ducha Św.
Temat: Piękno kobiecej duszy, uważność, relacyjność, obecność;
Miejsce: kaplica Sióstr Córek Bożej Miłości w B.B., ul. Żywiecka 20; Organizator: Wspólnota Przymierza Miasto na Górze.
PIESZA DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK (30.04.-3.05.)
Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę diecezji bielsko-żywieckiej trwają od 15 lutego do 4 kwietnia 2016 r. w wyznaczonych miejscach
naszej diecezji (Bielsko-Biała, Księgarnia św. Rity). Można zapisywać się za pośrednictwem Internetu na stronie pielgrzymki:
www.faustyna.bielsko.pl. Wierni zapisujący się na pielgrzymkę wypełniają kwestionariusz i wnoszą opłatę na cele organizacji
pielgrzymki w wysokości 50 zł. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły dotyczące pielgrzymki dostępne są na plakatach i na stronie
internetowej www.faustyna.bielsko.pl
24 GODZINY DLA PANA
Nasza diecezja po raz drugi włącza się w inicjatywę Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji 24 godziny dla Pana.
Początek w piątek, 4 marca 2016 br. celebracją Mszy świętej o godzinie 1830 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w BielskuBiałej. Po Eucharystii rozpocznie się całodobowe czuwanie przed Chrystusem Eucharystycznym, z możliwością przystąpienia do
sakramentu pokuty i pojednania.
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przeprowadza zbiórkę surowców wtórnych (elektro-śmieci). Celem akcji jest pozyskanie
środków, którymi wesprzemy dzieła prowadzone przez misjonarzy wywodzących się z naszej Diecezji. Kompletny sprzęt można
składać na naszym parkingu, „u góry” w pobliżu śmietnika w czwartek wieczorem, bądź w piątek rano do godz. 800!
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
Zbiórka żywności i środków czystości w ramach akcji TAK POMAGAM odbędzie się w dniach 4 i 5 marca br. w sklepach sieci
Biedronka, Lewiatan, Polo Market oraz wybranych sklepach prywatnych. Produkty żywnościowe o długim terminie trwałości oraz
środki higieniczne będzie można ofiarować na ręce wolontariuszy Caritas. Paczki świąteczne przygotowane z ofiarowanych rzeczy
trafią poprzez parafialne zespoły charytatywne do najbardziej potrzebujących: rodzin wielodzietnych, w trudnej sytuacji
materialnej, osób starszych, chorych i samotnych.

REKOLEKCJE DLA NAUCZYCIELI I ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
Rekolekcje wielkopostne dla nauczycieli i środowisk twórczych głoszone przez ks. dra Szymona Tracza odbędą się w kaplicy
kurii diecezjalnej w dniach 6-8 marca 2016 roku (niedziela-wtorek). Rozpoczęcie każdego dnia Mszą świętą o godzinie 1800.
SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE
Zapraszamy na Spotkania Małżeńskie, które odbędą się w dniach 18-20 marca br. (piątek-niedziela) w Rychwałdzie. Będą to
rekolekcje dla małżeństw ze szczególnym uwzględnieniem zasad dialogu w duchu miłości małżeńskiej. Kontakt i zapisy: Renata
i Marek Wójcikowie (tel. 728 851 853) lub drogą poczty elektronicznej: wojmarcus@gmail.com
DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA
Droga Krzyżowa ulicami miasta Bielska-Białej odbędzie się w piątek, 18 marca 2016 roku. O godzinie 1700 procesja pokutna
wyruszy z parafii św. Stanisława BM w Starym Bielsku i przejdzie do kościoła św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej
Wapienicy.
Legenda oznaczeń
Literki przy intencjach wskazują na kapłanów, którzy najprawdopodobniej
będą celebrowali daną Mszę Św.:
M — ks. Marcin Aleksy, proboszcz; R — ks. Ryszard Piętka, wikariusz;

Uwaga!!!
Treści podane w Informatorze o wydarzeniach poza parafią
podawane są na podstawie przesłanych ogłoszeń. Parafia
nie ponosi odpowiedzialności za ich wiarygodność!!!

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (28.02.2016)
Jezus Chrystus zgromadzi nas w III niedzielę Wielkiego Postu na słuchanie słowa i łamanie chleba. Staniemy przed Nim
w prawdzie i patrząc na nasze życie dostrzeżemy naszą małość i grzeszność. Pełni ufności w miłosierdzie Boga będziemy prosić, by
w czasie Wielkiego Postu dał nam łaskę przemiany serca. Chrystus przypomni nam: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy...zginiecie”.
Wezwanie do nawrócenia wyśpiewamy już w pieśni na wejście: „Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Świadomość naszej winy i małości wyśpiewamy w pieśni na przygotowanie darów: „Bądź mi
litościw, Boże nieskończony” oraz na Komunię Św.: „Zbliżam się w pokorze i niskości swej”. Zwycięstwo nad naszym grzechem
i słabością płynie z krzyża Chrystusowego, stąd na zakończenie zaśpiewamy: „Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony”.
PIEŚŃ WEJŚCIA
ANT.: BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE, NAWRACAJMY SIĘ I WIERZMY W EWANGELIĘ.
1.BÓG JEST ŚWIATŁOŚCIĄ I NIE MA W NIM ŻADNEJ CIEMNOŚCI. 2. JEŻELI CHODZIMY W ŚWIATŁOŚCI, WTEDY MAMY
ŁĄCZNOŚĆ MIĘDZY SOBĄ. ANT.
3. KREW JEZUSA, JEGO SYNA OCZYSZCZA NAS Z WSZELKIEGO GRZECHU. 4. JEŻELI MÓWIMY, ŻE NIE MAMY
GRZECHU, TO SAMYCH SIEBIE OSZUKUJEMY. ANT.
5.JEŻELI WYZNAJEMY NASZE GRZECHY, BÓG OCZYŚCI NAS Z WSZELKIEJ NIEPRAWOŚCI. 6. JEŚLIBY NAWET KTOŚ
ZGRZESZYŁ, MAMY RZECZNIKA WOBEC OJCA JEZUSA CHRYSTUSA. ANT.
7. ON JEST OFIARĄ PRZEBŁAGALNĄ ZA NASZE GRZECHY, A TAKŻE ZA GRZECHY CAŁEGO ŚWIATA. 8. DOSTĘPUJEMY
ODPUSZCZENIA GRZECHÓW ZE WZGLĘDU NA JEGO IMIĘ. ANT.
REFREN PSALMU RESPONSORYJNEGO
PAN JEST ŁASKAWY, PEŁEN MIŁOSIERDZIA
NA PRZYGOTOWANIE DARÓW
1. BĄDŹ MI LITOŚCIW, BOŻE NIESKOŃCZONY, WEDŁUG WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA TWEGO! WEDŁUG LITOŚCI TWEJ
NIEPOLICZONEJ CHCIEJ ZMAZAĆ MNÓSTWO PRZEWINIENIA MEGO.
2. OBMYJ MNIE Z ZŁOŚCI, OBMYJ TEJ GODZINY, OCZYŚĆ MNIE Z BRUDU, W KTÓRYM MNIE GRZECH TRZYMA. BO JA
UZNAJĘ WIELKOŚĆ MOJEJ WINY, I GRZECH MÓJ ZAWSZE PRZED MYMI OCZYMA.
3. ODPUŚĆ PRZED TOBĄ GRZECH MÓJ POPEŁNIONY BOŚ PRZYRZEKŁ, ŻE TA KARY UJDZIE GŁOWA KTÓRĄ-Ć
PRZYNIESIE GRZESZNIK UNIŻONY, BY NIE MÓWIONO, ŻE NIE TRZYMASZ SŁOWA.
KOMUNIA ŚWIĘTA
1.ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE I NISKOŚCI SWEJ. * WIELBIĘ TWÓJ MAJESTAT, SKRYTY W HOSTII TEJ. * TOBIE DZIŚ
W OFIERZE SERCE DAJĘ SWE. * O, UTWIERDZAJ W WIERZE, JEZU, DZIECI TWE!
2.MYLĄ SIĘ, O BOŻE, W TOBIE WZROK I SMAK; * KTO SIĘ IM PODDAJE, TEMU WIARY BRAK; * JA JEDYNIE WIERZYĆ
TWEJ NAUCE CHCĘ, * ŻE W POSTACI CHLEBA UTAIŁEŚ SIĘ.
3.BÓSTWO SWE NA KRZYŻU SKRYŁEŚ WOBEC NAS; * TU UKRYTE Z BÓSTWEM CZŁOWIECZEŃSTWO WRAZ; * LECZ
W OBOJE WIERZĄC, WIEM, ŻE DOJDĘ TAM, * GDZIEŚ PRZYGARNĄŁ ŁOTRA: DO TWYCH NIEBIOS BRAM.
4.JAK NIEWIERNY TOMASZ TWYCH NIE SZUKAM RAN, * LECZ WYZNAJĘ Z WIARĄ, ŻEŚ MÓJ BÓG I PAN, * POMÓŻ
WIERZE MOJEJ, JEZU, ŁASKĄ SWĄ, * OŻYW MĄ NADZIEJĘ, ROZPAL MIŁOŚĆ MĄ.
5.TY, COŚ UPAMIĘTNIŁ ŚMIERCI BOŻEJ CZAS, * CHLEBIE ŻYWY, ŻYCIEM SWYM DARZĄCY NAS; * SPRAW, BYM DLA
SWEJ DUSZY ŻYCIE Z CIEBIE BRAŁ, * BYM NAD WSZELKĄ SŁODYCZ CIEBIE POZNAĆ CHCIAŁ.
6.TY, CO JAK PELIKAN, KRWIĄ SWĄ KARMISZ LUD, * PRZYWRÓĆ MI NIEWINNOŚĆ, ODDAŁ GRZECHÓW BRUD; *
OCZYŚĆ MNIE KRWIĄ SWOJĄ, KTÓRA WSZYSTKICH NAS * JEDNĄ KROPLĄ MOŻE OBMYĆ Z WIN I ZMAZ.
7.POD ZASŁONĄ TERAZ, JEZU, WIDZĘ CIĘ; * NIECH PRAGNIENIE SERCA KIEDYŚ SPEŁNI SIĘ; * BYM OBLICZE TWOJE
TAM OGLĄDAĆ MÓGŁ, * GDZIE WYBRANYM MIEJSCE PRZYGOTOWAŁ BÓG.
UWIELBIENIE
MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO.
PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE
1. KRZYŻU CHRYSTUSA BĄDŹŻE POCHWALONY, NA WIECZNE CZASY BĄDŹŻE POZDROWIONY, GDZIE BÓG KRÓL
ŚWIATA CAŁEGO DOKONAŁ ŻYCIA SWOJEGO.
2. KRZYŻU CHRYSTUSA BĄDŹŻE POCHWALONY NA WIECZNE CZASY BĄDŹŻE POZDROWIONY, TA SAMA KREW CIĘ
SKROPIŁA, KTÓRA NAS Z GRZECHÓW OBMYŁA.
3. KRZYŻU CHRYSTUSA BĄDŹŻE POCHWALONY, NA WIECZNE CZASY BĄDŹŻE POZDROWIONY. Z CIEBIE MOC PŁYNIE
I MĘSTWO, W TOBIE JEST NASZE ZWYCIĘSTWO.

LIST PASTERSKI NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 2016 ROKU
Aby Miłosierdzie Boże dotarło do każdego serca.
Drodzy Bracia i Siostry,
„Co jeszcze można zrobić?” – pytają zrozpaczeni rodzice, gdy lekarz bezradnie rozkłada ręce nad ich chorym dzieckiem.
„Co mogę jeszcze zrobić?” – zadaje sobie pytanie udręczona żona, gdy kolejny już raz po pijany mąż robi awanturę i nie pozwala
zasnąć jej, ani dzieciom. „Co jeszcze można zrobić?” – zastanawiają się rodzice, gdy wiele już razy próbowali rozmawiać z córką,
by nie marnowała swojego młodego życia u boku mężczyzny, który wcześniej zostawił swoją żonę z dwójką dzieci, a później dwie
inne kobiety.
„Co jeszcze można zrobić?” – pyta właściciel drzewa figowego, od trzech lat daremnie szukający na nim jakiegokolwiek
owocu. W końcu nakazuje ogrodnikowi: „Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” (Łk 13, 7) Jednak ten odpowiada: „Panie,
jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć” (Łk
13, 8-9). Przypowieść o nieurodzajnym drzewie figowym zachęca do cierpliwości wobec braku poprawy u bliźniego, wobec jego
trwania w grzechu czy obojętności na upomnienie. Chrystus wzywa w niej, by dać kolejną szansę i poszukiwać nowych sposobów
zawrócenia człowieka z jego błędnej drogi. Sam Jezus w całej Ewangelii jawi się jako Dobry Pasterz, gotowy pozostawić dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, by poszukiwać tej jednej, która się zagubiła. To sprawia, że Kościół – pasterze, ale także wierni, którzy
doświadczyli już Bożego Miłosierdzia, stawiają sobie wciąż pytanie: „Co jeszcze można zrobić wobec tych, którzy nie otworzyli się
się na Boże Miłosierdzie, a do tego stronią od Tego, który jest miłosierny i łaskawy?”
1.
Jubileusz Miłosierdzia
Drodzy Bracia i Siostry, od 8 grudnia 2015 roku trwa ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia. Widomym znakiem tego Roku Łaski są Bramy Miłosierdzia otwarte w sześciu kościołach naszej diecezji.
Pielgrzymujemy do nich, by wyrażać naszą wiarę w Zbawiciela, modlić się i zyskiwać odpust. W ten sposób prywatnie, w gronie
rodzinnym czy w grupie pielgrzymkowej możemy nawiedzać Bramę Miłosierdzia w Katedrze Bielskiej i Konkatedrze Żywieckiej,
w kościele św. Macieja w Andrychowie, św. Maksymiliana w Oświęcimiu, św. Marii Magdaleny w Cieszynie i kościele
św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. Po niemal trzech miesiącach od otwarcia naszych Bram Miłosierdzia można sobie
zadać pytanie: Co jeszcze możemy uczynić, by więcej mieszkańców naszych miast i wsi doświadczyło w sercu, jak łaskawy
i miłosierny jest Pan?
2.
Peregrynacja Obrazu z Łagiewnik
W poniedziałek, 22 lutego minęła dokładnie 85. rocznica wizji siostry Faustyny, w której Jezus poprosił ją o namalowanie
Jego wizerunku. Upłynęły cztery długie lata, nim w Wilnie, przy tronie Ostrobramskiej Pani, Matki Miłosierdzia, powstał pierwszy
wizerunek Zbawiciela z napisem „Jezu, ufam Tobie”. Kolejny, najbardziej rozpowszechniony dziś w Polsce i na świecie
namalował już po śmierci św. Faustyny w Krakowie Adolf Hyła. Z naszą diecezją łączy go miejsce urodzin: przyszedł na świat
2 maja 1897 roku w Białej - dziś części miasta Bielska-Białej. W ostatnich dwóch dekadach swojego życia namalował ponad
dwieście obrazów Jezusa Miłosiernego. Prawdopodobnie dziesięć z nich znajduje się na terenie diecezji bielsko-żywieckiej:
w kaplicach, kościołach i w prywatnych rękach.
Od 20 września ubiegłego roku kopia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, wraz z relikwiami św. Jana Pawła II
i św. Faustyny, wędruje po parafiach naszej diecezji. Kolejne wspólnoty przeżywają rekolekcje i misje, prowadzone przez
zaproszonych kaznodziejów. Zanim Obraz przybędzie do parafii, duża część wiernych doświadcza już miłosierdzia, przystępując do
sakramentu pokuty i pojednania. Bardzo wielu angażuje się w przygotowanie kościoła, ozdabia domy i drogi. Można budować się
tym, jak na samo przybycie Obrazu do parafii gromadzą się prawdziwe tłumy, które oczekują w milczeniu i modlitwie, czasem
w deszczu i śniegu. Po uroczystym powitaniu i Eucharystii rozpoczyna się czuwanie trwające niemal dobę. Słyszałem o licznych
pięknych owocach peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, o pojednaniu w rodzinie, o nawróceniu kogoś, kto stronił od
konfesjonału, o zerwaniu z nałogiem, o wzbudzonym pragnieniu, by czynić miłosierdzie wobec potrzebujących. Księga
towarzysząca Obrazowi, w której można zapisywać owoce nawiedzenia, nie zawiera wszystkiego, co dokonuje się w trakcie
miłosiernego przejścia naszego Zbawiciela przez naszą diecezję. Jednak raz po raz słyszę zatroskany głos duszpasterza, który zna
swoje owce: „Co jeszcze mogę zrobić, kogo zaprosić, z jaką inicjatywą wyjść, by dotrzeć w parafii do wszystkich, zwłaszcza tych
najbardziej potrzebujących miłosierdzia?”
3.
Peregrynacja w rodzinach
Jak ewangeliczny właściciel drzewa figowego, chcemy jeszcze w tym roku podjąć wysiłki, by orędzie o Bożym
Miłosierdziu dotarło w sposób bardziej osobisty do każdej rodziny naszej diecezji. W związku z tym Obraz Pana Jezusa
Miłosiernego z Łagiewnik rozpocznie wędrówkę po domach i mieszkaniach parafian – rodzin i osób samotnych. Chodzi o to, by
Wizerunek z napisem „Jezu, ufam Tobie” mógł się zatrzymać u każdego, by nie ominął także tych, którzy nie dotarli do kościoła
parafialnego i dotąd nie znaleźli czasu na modlitwę, a może w ogóle dawno już przestali się modlić. Niech będzie to troską
i potrzebą serca każdego z księży proboszczów i wikariuszy, ale także sąsiadów i krewnych wobec tych, którzy pozostają dotąd
obojętni na prawdę o Bożym Miłosierdziu, a nawet są względem niej niechętni czy wrogo nastawieni.
Dobremu przeżyciu peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, a także rozwojowi kultu Miłosierdzia Bożego ma
służyć specjalnie opracowana książeczka w formie listów. W tym podręczniku wprowadzającym do spotkania z Miłosiernym każdy
znajdzie dla siebie pomoc. Modlitewnik ten ułatwi poznanie, czym jest Boże Miłosierdzie, ukaże jak można się modlić i wypraszać
potrzebne łaski, a także jak pogłębiać więź z Jezusem. Podręcznik będzie pomocą także w tym, byśmy mieli odwagę iść do naszych
sąsiadów z ręką wyciągniętą do pojednania, z modlitwą w sercu i z zachętą do trwania przed Obrazem, którego podpis zaprasza do
wyznania: „Jezu, ufam Tobie”.
Niech dzisiejsza Ewangelia zachęci każdego z nas, byśmy nie rezygnowali z troski o naszych bliskich, ale też o tych,
których nie znamy, a którzy potrzebują Bożego Miłosierdzia. Może to być córka, która się zagubiła, syn, który nie mógł znaleźć
pracy, a później popadł w alkoholizm czy sąsiad, który złorzeczy, gdy widzi nas idących do kościoła. Nie możemy zapomnieć
o lekcji wytrwałego wysiłku modlitwy i poszukiwania nowych dróg okazywania Miłosierdzia, płynącej z dzisiejszej Ewangelii.
Lekcja ta może skłoni nas, byśmy przekazali komuś zaproszenie na rekolekcje dla małżeństw znajdujących się kryzysie, innym
razem każe nam wskazać komuś najbliższą grupę Anonimowych Alkoholików, albo podać miejsce i termin spotkań dla osób

żyjących z człowiekiem uzależnionym. Kiedy indziej okazanie miłosierdzia wyrazi się we wskazaniu nazwiska dobrego terapeuty,
spowiednika czy duszpasterza.
4.
Misjonarz Miłosierdzia
Z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Ojciec święty Franciszek rozesłał na cały świat Misjonarzy
Miłosierdzia. W naszej diecezji będzie nim ks. dr Przemysław Sawa. W bulli ogłaszającej Jubileusz Miłosierdzia Ojciec Święty
zapowiedział, że owi Misjonarze Miłosierdzia będą „żywym znakiem tego, jak Ojciec przygarnia tych, którzy szukają Jego
przebaczenia”. Przejawem troski Kościoła o najbardziej pogubionych jest udzielona przez Papieża Misjonarzom Miłosierdzia
władza uwalniania od kar, jakie może zaciągnąć człowiek dopuszczający się takich grzechów, jak zbezczeszczenie Najświętszego
Sakramentu czy użycie przemocy wobec papieża. Konkretnym znakiem owego przygarniania przez Ojca niebieskiego
poszukujących Jego przebaczenia będzie ustalony dyżur ks. dra Przemysława Sawy w konfesjonale w kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Bielsku-Białej.
Nasz Misjonarz Miłosierdzia będzie zabiegał o to, aby dotrzeć do tych, którzy nie poznali, jak miłosierny jest Pan – do tych, którzy
utracili nadzieję czy z różnych powodów od lat nie przystąpili do spowiedzi. Będzie docierał do więźniów i osób uzależnionych, do
chorych i tych, którzy skomplikowali sobie życie. Będzie zachęcał do szukania dróg pojednania z Bogiem i bliskimi. Będzie poszukiwał sposobów, jak wesprzeć rodziny cierpiące z powodu uzależnienia któregoś z członków, jak można wyjść z zaklętego kręgu
nienawiści, jak wybaczyć lub naprawić krzywdę. Nie może przejść obojętnie wobec ran noszonych przez dzieci opuszczone przez
któregoś z rodziców. Będzie pytał o to, co jeszcze można zrobić, by zagubiony człowiek, nieraz zrozpaczony albo pełen gniewu
wobec Boga i ludzi, zaczął szukać dróg pojednania, przebaczenia, pokoju i miłosierdzia.
Ufam, że posłany przez papieża do naszej diecezji Misjonarza Miłosierdzia, będzie także znakiem i zachętą do
podejmowania nowych inicjatyw, których celem jest świadczenie przez słowo i uczynki miłosierdzia wobec duszy i ciała. Tę
piękną i trudną posługę niech wspiera nasza modlitwa.
5.
Pielgrzymka do Łagiewnik
Moi Drodzy, nową tradycją naszej diecezji jest pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach, kończąca się
oddaniem całej diecezji Miłosiernemu Ojcu. W tym roku wyrusza ona z Hałcnowa już po raz czwarty, a jej charakterystycznym
znakiem jest coraz większy udział osób, które nie ukończyły dwudziestego roku życia. W ubiegłym roku młodzież stanowiła jedną
czwartą wszystkich pielgrzymujących. Grupa pielgrzymów powiększa się co roku o około 300 uczestników w różnym wieku.
Świadczy to o tym, że coraz więcej wiernych, i to nie tylko z naszej diecezji, odkrywa piękno wędrowania do Sanktuarium
Miłosierdzia oraz miejsca życia, objawień i śmierci św. siostry Faustyny. Pielgrzymka zatrzymuje się też w Centrum Jana Pawła II,
któremu cały świat zawdzięcza akt oddania Bożemu Miłosierdziu dokonany w 2002 roku, a także liczne zachęty do niezachwianej
ufności wobec Boga, bogatego w Miłosierdzie. Cieszy fakt, że coraz więcej tych, którzy doznali Miłosierdzia, podejmuje trud
pielgrzymi, by nieść z sobą troski własne i innych, by błagać o Boże Miłosierdzie dla siebie i dla całego świata.
W imieniu organizatorów pielgrzymki, a także w imieniu tych, którzy dotąd wędrowali z modlitwą i śpiewem na ustach,
zapraszam do wyruszenia w drogę z naszego Sanktuarium w Hałcnowie do Łagiewnik. W tym roku w dniu 30 kwietnia kopia
Obrazu z Łagiewnik będzie towarzyszyć pielgrzymom zgromadzonym na Eucharystii rozpoczynającej pielgrzymkę w Hałcnowie.
Zapisy w ośmiu miejscach naszej diecezji oraz przez Internet trwają od 15 lutego do 4 kwietnia 2016 roku.
Niech w tym roku pełnym znaków Bożego zmiłowania nad nami Bóg okaże swoje miłosierne oblicze i obdarzy nas łaską
i pokojem. Na czas Wielkiego Postu i świętowania Chrystusowego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem przyjmijcie
błogosławieństwo w imię Ojca † i Syna, i Ducha Świętego. Amen
† Roman PINDEL, Biskup Bielsko-Żywiecki

