
Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa 
Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, 
stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedł-
szy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby 
nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy 
przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie 
sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc 
pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę 
sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci 
ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, 
żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak 
że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezuso-
wi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek 
grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumie-
nie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, 
synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus 
rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przy-
ciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
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Ks. prof. Jan Żelazny zauważa, że na Giewont można wejść od stro- 
ny Doliny Kondratowej albo Strążyskiej; zanim wybierze drogę za-
stanawia się, czy ci, którzy z nim idą, poradzą sobie na niej. 

Kiedy Jezus powiedział Szymonowi, że odtąd będzie łowił ludzi, 
przyszły apostoł mógł pomyśleć, że nawracanie jest tak proste jak 
łowienie ryb: wystarczy zarzucić sieć i czekać, aż się napełni.

John Fowles przestrzega, aby nie uszczęśliwiać innych ludzi, „zmu-
szając ich do biegu, gdy jeszcze nie nauczyli się chodzić” – co doty-
czy nie tylko wychowawców, ale również ewangelizatorów.

5. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



Nasi ministranci srebrnymi medalistami „Bosko Cup”Nasi ministranci srebrnymi medalistami „Bosko Cup”
W dniach 29-30 stycznia na Hali Sportowej w Zespołu Szkół im. 
Armii Krajowej w Bielsku-Białej odbywały się XIV halowe fina-
ły turnieju „Bosko Cup”, które są Ministranckimi Mistrzostwami 
Diecezji Bielsko -Żywieckiej. Po raz pierwszy w historii ministran-
ci z naszej parafii wzięli udział w tym turnieju i od razu osią-
gnęli wielki sukces, zostając srebrnymi medalistami. W sobotę 
odbył się pierwszy dzień finałów, który miał wyłonić najlepszą 
czwórkę. Nasi chłopcy mierzyli się z drużynami ze Starej Wsi 
oraz Istebnej. Po zwycięstwie nad Starą Wsią 3:0 (2 gole Jakub 
Giza oraz 1 Franciszek Łukowicz) oraz bezbramkowym remisie z 
Istebną nasza drużyna zajęła 1. miejsce w grupie i awansowała 
do niedzielnego półfinału. W niedzielę w pierwszym meczu nasi 
zawodnicy zagrali z ministrantami z Żabnicy, którzy przed turnie-
jem byli uznawani za zdecydowanych faworytów. Nasi chłopcy 
zagrali jednak koncertowo i wygrali 2:0 (gole Jakub Giza i Franciszek Łukowicz), awansując tym sa-
mym do finału, w którym nasi chłopcy przez cały mecz z ministrantami z Jaworza byli zdecydowanie 
lepsi, a bramka „wisiała w powietrzu”. W ostatniej akcji meczu mieli nawet rzut karny, który mógł 
dać nam upragnione mistrzostwo. Niestety został niewykorzystany. W dogrywce pechowo przegra-
liśmy. Tym samym nasi ministranci zostali wicemistrzami Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Nasza dru- 
żyna grała w składzie: Łukasz Krzywolak (bramkarz), Jakub Giza (kapitan), Ksawery Giza, Franciszek 
Łukowicz, Emil Pachota, Dawid Kowalczyk, Igor Kwaśniak, Dominik Żak. W eliminacjach grali tak-
że Oliver Chmielniak oraz Michał Rybarczyk. Trenerem był starszy lektor – Paweł Sojka; w finałach 
pomagali mu Krzysztof Raczek oraz Piotr Krzywolak. Nasi ministranci mogli liczyć w obu dniach 
finałów na fantastyczny doping, który zorganizowali ich rodzice, bliscy oraz niezawodne dziewczy-
ny z Oazy. Czas finałów to nie tylko sportowa rywalizacja i puchary, ale to także zawiązywanie no-
wych znajomości, tworzenie wspólnoty (także między rodzicami) i czas wzajemnej zabawy. Zgodnie 
z maksymą św. Jana Bosko: Boisko żywe, diabeł martwy. Boisko martwe, diabeł żywy.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 6 lutego
  7.00 † Stanisław Mizia w 6 r. śmierci
  8.30 † Zofia Jasińska z synem Wiesławem
10.00 † Wiesław Różański 
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Bo- 
że i opiekę MB dla Marty z okazji  
40. urodzin

12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Władysław Żak w 7 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 7 lutego
  6.30 † Ryszard Cichoński
  6.30 † Władysława Salamon
  6.30 † Wioleta Bednarczyk
18.00 † Marian Spisak w 13 r. śmierci
18.00 † Henryk Górka w r. śmierci
WTOREK – 8 lutego
  6.30 † Barbara Piesta
18.00  † Helena Wójcik w 1 r. śmierci
ŚRODA – 9 lutego
  6.30 † Eugenia Dubińska
  6.30  † Wioleta Bednarczyk
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Włady-
sława Nowak; † Andrzej Kozieł; † Mar- 
ta Cebularz; † Józef Kamiński; † Wła-

dysław Skiba; † Emilia Pasko; † Kinga 
Rykowska; † Jan Otrębski; † Krystyna 
Bartczak; † Stanisława i Franciszek 
Płonka z synem Jerzym; † Jan i Aniela 
Molęda z synem Stanisławem; † An- 
na Wawrzyczek; † Adam Bassara; † Ale- 
ksandra Kołek

CZWARTEK – 10 lutego
  6.30 † Wanda Płużek
  6.30 † Stanisława Zemlik
18.00 † Józef Papla w 7 r. śmierci
18.00 † Barbara Grzywa w r. śmierci
PIĄTEK – 11 lutego
  6.30 † Eugenia Dubińska
18.00 † Andrzej Łysoń w 2 r. śmierci
18.00 † Stanisław Jarmułowicz w 12 r. śm.
SOBOTA – 12 lutego
  6.30 † Wanda Płużek
  6.30 † Stanisława Zemlik
18.00 † Maria i Ludwik Faruga
NIEDZIELA – 13 lutego
  7.00 † Jerzy Jarosz w 1 r. śmierci
  8.30 † Mariusz Machajski w 1 r. śmierci
10.00 † Elżbieta i Sylwester Zapała
11.30  Roczki: Alicja Marszałek
18.00 † Helena i Jan Stach

 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na pracę dusz- 
pasterską i ewangelizacyjną naszej diecezji.

 2. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 7.00, w kapli- 
cy w dolnej, będzie miała miejsce comiesięcz-
na zmianka różańcowa. Zapraszamy do wspól- 
nej modlitwy także osoby, które chciałyby wstą- 
pić do Róż Różańcowych.

 3. O 14.00, w kaplicy dolnej, Msza dla dzieci 
specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów.

 4. W poniedziałek – 7 lutego, jak w każdy pier-
wszy poniedziałek miesiąca, zapraszamy na 
„Modlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków 
oraz chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy 
Mszą Św. o godz. 18.00, po której odbędzie się 
modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. 

 5. W czwartek – 10 lutego, po Mszy wieczornej, 
w Sali Konferencyjnej odbędzie się kateche- 
za dla dorosłych. Zapraszamy wszystkich, któ- 
rzy pragną pogłębić swoją wiedzę biblijną. 

Kuria Diecezjalna przypomina, że wszelkie spot- 
kania grup dorosłych powinny odbywać się 
w ścisłym rygorze epidemicznym.

 6. W piątek – 11 lutego obchodzimy Światowy 
Dzień Chorych. Pamiętajmy w naszych mo- 
dlitwach o chorych z naszej parafii, których 
co miesiąc odwiedzamy z posługą sakramen-
talną. Polecamy Bogu również pracowników  
Służby Zdrowia w trudnych czasach pande-
mii, a także tych, którymi się opiekują.

 7. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w kościele 
odpowiedzialni są mieszkańcy bloków 8 i 9 z os. 
Paderewskiego. Ofiary można wpłacać w zakry- 
stii, w kancelarii lub na konto parafii. Dzięku-
jemy mieszkańcom bloku nr 7 z tego osiedla 
za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 8. W przyszłą niedzielę – 13 lutego składka spe- 
cjalna na nowe dębowe drzwi wejściowe od 
strony POM-u, które mają zostać zainstalo-
wane za dwa tygodnie.
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