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NIEDZIELNE REFLEKSJE …  
WSKRZESZENIE ŁAZARZA (11,1-44). 
Jezus zwleka z udaniem się do Łazarza (11,1-16). 
Cud wskrzeszenia Łazarza ma być  znakiem, z e Jezus 
posiada prawdziwą władzę na z yćiem, kto rą  
okazuje w ćudzie wskrzeszenia. Przywraća do z yćia 
ćzłowieka, kto rego ćiało znajdowało się w grobie. 
W opowiadaniu podkres lono niezbędny upływ  
ćzasu (między s mierćią Łazarza a przybyćiem Jezu-
sa), by wykazać , z e nie mogło być  mowy o z adnej 
pomyłće. Łazarz nie był w stanie s piąćzki. Był  
martwy przez wystarćzająćo długi ćzas,  
by z ydowsćy rabini stwierdzili, z e dusza opus ćiła 
jego ćiało, a proćes rozkładu rozpoćzął się.  
Z miejsća, gdzie przebywał Jezus, było daleko do  
Betanii, Łazarz zas , być  moz e juz  umarł, gdy  
posłan ćy dotarli do Jezusa (J 11,14.17). Podro z  wy-
magała jednego dnia (w obydwie strony), skoro od-
ległos ć  wynosiła niećo ponad 30 km. Na temat tym-
ćzasowej odmowy jako pro by wiary. 
Jezus: zmartwychwstanie i życie (11,17-27). 
Odwiedzanie i udzielanie poćiećhy ludziom, kto rzy 
utraćili bliskićh, w dniaćh bezpos rednio następują-
ćyćh po s mierći krewnego, było istotnym  
elementem z ydowskiej poboz nos ći. Sąsiedzi  
zmarłego przygotowywali pierwszy posiłek po po-
grzebie. Łazarz zostałby poćhowany w dniu swojej 
s mierći. Pierwszy tydzien  z ałoby (bezpos rednio po 
pogrzebie bliskiego krewnego) spędzano we wła-
snym domu. Z ałobnićy siedzieli na podłodze  
i przyjmowali odwiedzająćyćh ićh przyjaćio ł. Oby-
ćzaj ten, zwany sziwah (od „siedmiu” dni), jest nadal 
praktykowany w judaizmie i bardzo pomaga  
w uwolnieniu się od smutku. Z ałobnićy  
powstrzymywali się od noszenia ozdo b przez  
następne trzy tygodnie, zas  od przyjemnos ći przez 
ćały następny rok.  
”Gdybys  tu był”: Marta wypowiada oćzekiwanie 
wszystkićh, nawet zgromadzonego tłumu. Człowiek 
znany z dokonywania ćudo w powinien był potrafić  
uzdrowić  Łazarza (por. ww. 32, 37). Marta wyznaje 
w ten sposo b swoją wiarę w Jezusa, uznająć, z e to 
Bo g jest z ro dłem jego moćy. Odro z nia ją to od tłumu 
zdumionego jego ćzynami i podzielonego w sprawie 
jego toz samos ći. 
” Brat two j zmartwyćhwstanie”: Słowa Jezusa skła-
niają Martę do wyraz enia wiary—w zmartwyćh-
wstanie umarłyćh. 
Jezus miłował Łazarza (11,28-37). Przybyćie  
z daleka znanego naućzyćiela i poćieszenie udzielo-
ne przez niego miało zapewne znaćzenie  

szćzego lne, aćzkolwiek miejsćowi ućzniowie  
i naućzyćiele prawa przyłąćzali się do proćesji  
pogrzebowyćh, gdy było to moz liwe. Greććy i rzym-
sćy filozofowie podkres lali, z e nalez y zaćhować  
trzez wos ć  umysłu i spoko j, mimo s mierći bliskiej 
osoby. Jezus wyraz a smutek w tradyćyjny z ydowski 
sposo b. 
Jezus wskrzesza Łazarza (11,38-44). Ludzi ćzęsto 
ćhowano w piećzaraćh, kto re zamykano za pomoćą 
kamieni, zwykle w kształćie dysku, przytaćzanyćh 
przed wejs ćie do grobu, by ćhroniły jego wnętrze 
przed zwierzętami, siłami przyrody i rabusiami.  
Ciało zawijano w lniane przes ćieradła i kładziono na 
posadzće w przedsionku grobowća. Po upływie  
roku, gdy ćiału uległo juz  rozkładowi, ćzłonkowie 
rodziny zmarłego wraćali, by umies ćić  jego kos ći  
w spećjalnej skrzyni, kto rą następnie umieszćzano 
w niszy w s ćianie grobu. Po upływie ćzterećh dni  
(J 11,17) proćes rozkładu był juz  zaawansowany, 
zwłaszćza z e zima juz  przeminęła (J 11,55).  
Niezalez nie od zio ł, kto ryćh uz yto w ćelu usunięćia 
odoru rozkładająćego się ćiała, po upływie tego  
ćzasu utraćiły juz  swoją skutećznos ć . 
”Juz  ćućhnie”: Polećenie Jezusa dają ostatnią okazję 
do przypomnienia ćzytelniko w, jak długo Łazarz 
znajdował się w grobie. 
”jes li uwierzysz”: Jedynie ućzniom powiedziano 
wprost, z e s mierć  Łazarza jest „ku ćhwale Boz ej” 
41b-42. Gest Jezusa wyraz ająćy modlitwę jest  
zawsze podkres leniem jego związku z Ojćem. Czy-
telnik wie juz , z e Ojćieć dał Jezusowi „z yćie”. Ewan-
gelista ćzyni jasnym, z e gest Jezusa jest formą  
poućzenia ludu. Słowa, kto re wypowiada, przypomi-
nają ro wniez  ćzytelnikowi o słowaćh Marty, z e Bo g 
da Jezusowi wszystko, o ćo poprosi (w. 22)  
i z e Jezus zawsze ćzyni wolę Ojća. 
Zmarłyćh zawijano w długie wstęgi z tkaniny. Ciało 
było nimi s ćis le owinięte, by kon ćzyny pozostały 
wyprostowane; owijano tez  polićzki, aby usta  
zmarłego były zamknięte. Chusta kładziona na twa-
rzy zmarłego mogła mieć  kształt kwadratu  
o wymiaraćh około metr na metr. Takie s ćisłe  
owinięćie ćiała powodowało, z e z yjąćemu trudno 
byłoby się w ćzyms  takim poruszać . Ta okolićznos ć  
jeszćze dobitniej podkres la ćudowny ćharakter  
wydarzenia. Męz ćzyz ni nie mogli owijać  opaskami 
ćiał kobiet, lećz kobiety mogły przygotowywać  do 
poćho wku zaro wno ćiała kobiet jak i męz ćzyzn,  
ćiało Łazarza mogło więć zostać  przygotowane 
przez jego siostry. 
Jezus jest naszym z yćiem i zmartwyćhwstaniem.  



OGŁOSZENIA – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
29.03.2020 r. 

Kroćząć drogami wielkopostnej pokuty jestes my 
wezwani do pojednania z Bogiem i drugim  
ćzłowiekiem. Jezus Chrystus zaprasza nas dzis , by to 
ćzynić , przypominająć o tym, z e Ojćieć niebieski 
wćiąz  obdarza ludzi darem nowego z yćia. Pozwo l-
my swoje grzećhy zanurzyć  w miłosierdziu Boz ym, 
abydos wiadćzyć  bogaćtwa nowego z yćia. 
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, 
pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  
W I czwartek – modlimy się za kapłanów  
i o nowe i święte powołania do stanu duchowne-
go, transmisja Mszy Świętej o godz. 18:00.  
W pierwszy piątek modlimy się za chorych – 
transmisja Mszy Świętej o 8:00 z Litanią do  
Najświętszego Serca Pana Jezusa przed  
Najświętszym Sakramentem. 
W pierwszą Sobotę oddajemy cześć  
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny 
– transmisja Mszy Świętej o godz. 18:00  
i Różańca o godz. 20:00. 

Szczegółowy plan transmisji poniżej. 
Dziękuję wszystkim, kto rzy w tym trudnym dla nas 
wszystkićh ćzasie pamiętają ro wniez  o Swojej  
Parafii i kapłanaćh w niej praćująćyćh. Dziękuję za 
wszelkie przejawy dobroći i z yćzliwos ći z Waszej 
strony Drodzy parafianie – Jestes ćie Naszą Rodziną. 
Dziękuję ro wniez  za ofiary przesyłane na Konto  
Parafii ETNO Bank Spo łdzielczy 78 8140 0009 0006 
1711 2000 0010  i składane w kos ćiele (Parafia 
z yje i funkćjonuje dzięki Waszym ofiarom). Modlimy 
się za Was, jestes my z wami. Tez  jest nam trudno, 
ale w tym szćzego lnie trudnym ćzasie trzymajmy się 
moćno Maryi, kto ra jest Patronką Naszej Parafii  
i szćzego lnie się nami opiekuje. Zaćhęćam do  
łąćzenia się z nami w modlitwie przez transmisję 
Mszy S więtej i innyćh Naboz en stw. 
Dziękujemy za troskę o nasz kos ćio ł rodzinom, kto -
re były w sobotę. Na sobotę 04.04.2020r. na godz. 
8:00 prosimy rodziny: 423, 443, 284, 335, 200, 
249, 285, 224, 409, 52. 
(bardzo proszę, aby wcześniej ustalić kto pójdzie, 
żeby nie było więcej osób niż 5). 
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Plan transmisji 

30.03.—5.04.2020r. 

https://www.facebook.com/

ParafiaNawiedzeniaNMP/ 
Poniedziałek 30.03.2020r. 

8:00 Eućharystia. 

15:00 Koronka do Boz ego Miłosierdzia przed  

Najs więtszym Sakramentem. 

 

Wtorek 31.03.2020r. 

8:00 Eućharystia. 

20:00 Ro z anieć przed Najs więtszym Sakramentem 

 

Środa 01.04.2020r. 

15:00 Koronka do Boz ego Miłosierdzia przed  

Najs więtszym Sakramentem. 

18:00 Eućharystia 

 

Czwartek 02.04.2020r. 

17:30 Adoraćja Najs więtszego Sakramentu  

w intenćji powołan  + Litania do Jana  

Pawła II w 15 roćznićę s mierći. 

18:00 Eućharystia. 

 

Piątek 03.04.2020r. 

8:00 Eućharystia + Litania do Najs więtszego Serća 

Pana Jezusa przed Najs więtszym  

Sakramentem. 

15:00 Koronka do Boz ego Miłosierdzia przed  

Najs więtszym Sakramentem. 

 

Sobota 04.04.2020r. 

18:00 Eućharystia. 

20:00 Ro z anieć przed Najs więtszym Sakramentem 

 

Niedziela 05.04.2020r. 

11:00 Eućharystia. 

15:00 Koronka do Boz ego Miłosierdzia przed  

Najs więtszym Sakramentem. 

APEL 
Odpowiadająć na zarządzenie Episkopatu Polski w kos ćiele podćzas Mszy S więtej nie moz e byc  więcej niz  

5 osób. Dlatego prosi się, żeby rodzina, której przedstawićiel zamówił Mszę Świętą wydelegowała 

tylko 5 oso b na Eućharystię.  

Jezus jest naszym życiem i zmartwychwstaniem.  

„Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, choćby i umarł żyć będzie”. Czy wierzysz w to??? 



Apel Księdza Biskupa Romana Pindla 

W trosće o zdrowie i z yćie oraz dućhowe dobro wiernyćh ustalamy następująće zasady duszpasterskie 
obowiązująće w Diećezji Bielsko-Z ywiećkiej. 
W imieniu wszystkićh Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diećezji za zrozumienie  
i przyjęćie koniećznyćh zasad i ogranićzen . Proszę o potrzebne dla nićh wsparćie, zwłaszćza przez  
modlitwę, z yćzliwos ć  i zrozumienie. Księz om i wszystkim wspierająćym działalnos ć  Kos ćioła dziękuję za 
zaangaz owanie w ćodzienną posługę w swoićh wspo lnotaćh, ćzęsto z naraz eniem własnego zdrowia,  
a niekiedy z yćia. 
Z yćzę wszystkim łaski płynąćej z przez ywanego ćzasu, wzrostu dućhowego, zdrowia i sił do wytrwania  
w tym trudnym ćzasie. 
 
Uczestnictwo we Mszy Świętej 
 Na terenie naszej diećezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej  

i S wiątećznej Mszy S więtej – az  do odwołania. Wszysćy jestes my zagroz eni gdyz  nie wiemy ile oso b nie 
wykazująćyćh objawo w moz e nas zarazić . Dlatego usilnie prosimy, aby brać  udział we Mszy S więtej za  
pos rednićtwem medio w. Zaćhęćamy wszystkićh do jednoćzenia się z Jezusem Chrystusem poprzez  
Komunię S więtą dućhową, kto ra polega na wzbudzeniu w serću pragnienia przyjęćia Jezusa. 

 We Mszy S więtej w niedziele i dni powszednie, opro ćz księz y i diakono w sprawująćyćh liturgię, mogą 
ućzestnićzyć  tylko osoby, kto re zamo wiły intenćję, jednak nie więćej niz  5 oso b. 

 Chrzest i s lub z zaćhowaniem ogranićzenia do 5 oso b. 
 Pogrzeby sprawujemy w formie uproszćzonej. Najpierw staćja na ćmentarzu, potem Msza S więta  

z ałobna. Wszystko z zaćhowaniem ogranićzenia do 5 oso b (nie wlićza się praćowniko w zakładu  
pogrzebowego). 

 
Nawiedzenie Kościoła 
 W obećnej sytuaćji prosimy nie nawiedzać  kos ćioła. Nie jestes my w stanie wypełnić  zarządzen   

pan stwowyćh ogranićzająćyćh lićzbę oso b przebywająćyćh w s wiątyni do 5. 
 
Spowiedź Święta 
 Wielu z nas przed Wielkanoćą przystępuje do spowiedzi, jednak obećny stan epidemii uniemoz liwia 

nam wypełnienie tej praktyki. W parafiaćh nie będzie zatem spowiedzi w zwyćzajnej formie. Zaćhęća-
my do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt z alu doskonałego z ro wnoćzesnym  
moćnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzećho w przy najbliz szej moz liwej okazji. Jest to z al, 
kto ry wypływa z miłos ći do Boga miłowanego nade wszystko. Taki z al odpuszćza grzećhy powszednie  
i s miertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwos ći moz na skontaktować  się telefonićznie z księ-
dzem swojej parafii. 

 Przypominamy wszystkim wiernym, z e informaćje i zaćhęty do spowiedzi przez telefon, Internet ćzy 
maila są fałszywe i stanowią pro bę wyłudzenia danyćh osobowyćh i pieniędzy. Nie wolno na takie pro-
pozyćje odpowiadać . 
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Pozostałe osoby prosimy by modliły się w domu za pośrednićtwem transmisji online, gdyż nie  

zostaną wpuszćzone do s wiątyni.  

Kościół w czasie Eucharystii będzie ZAMKNIĘTY. Osoby ućzestnićząće we Mszy Świętej proszone są 

o wćhodzenie do kos cioła przez zakrystię.  

Jednocześnie informujemy, że Kościół będzie otwarty w tygodniu: w godzinach od 8:00-20:00;  

W niedzielę w godzinach 16:00-20:00. W tyćh wyznaćzonyćh godzinaćh mamy możliwość przyjśćia 

i oddania ćzći Jezusowi ukrytemu w Najs więtszym Sakramenćie i Jego Matće Maryi. Pod ćho rem moz emy 

zaopatrzyć  się w Pasćhaliki Wielkanoćne (ofiarę składamy do skarbony pod cho rem) 

Bardzo prosimy o zastosowanie się do nowych przepisów i pozostanie w domach! 

Ksiądz Proboszcz Andrzej Zawada 
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INTENCJE MSZALNE – V NIEDZIELA  
WIELKIEGO POSTU 

Od 30.03. do 05.04.2020 r. 
Poniedziałek 30.03. godz. 8:00  
1. Za zmarłego Jana Zonia. 
Wtorek 31.03. godz. 8:00  
1. Za zmarłą Helenę Twardysko. 
Środa 01.04. godz. 18:00  
1. Za zmarłego Stefana Stasićę z synami. 
I Czwartek 02.04. godz. 18.00  
1. W intenćji Kapłano w praćująćyćh w naszej  

Parafii, poćhodząćyćh z niej oraz o nowe  
powołania do kapłan stwa i z yćia  
konsekrowanego 

I Piątek 03.04. godz. 8:00  
1. W intenćji Wszystkićh ćhoryćh i ćierpiąćyćh  

z naszej Parafii oraz tyćh, kto rzy się nimi  
opiekują. 

godz. 18:00  
1. Za zmarłą Cećylię Zająć. 
I Sobota 04.04. godz. 18:00  
1. W intenćji Martyny z okazji 18. roćznićy  

urodzin z pros bą o Błogosławien stwo Boz e, 

zdrowie i opiekę Matki Boz ej Patronki naszej 
Parafii oraz S wiatło Dućha S więtego, oraz  
w intenćji rodziny. 

Niedziela Palmowa 05.04. 

godz. 8:00  
1. Za zmarłego Alojzego Chowanieć w 2. roćznićę 

s mierći z z oną Anielą. 

godz.9:30  
1. Za zmarłego Jo zefa Polaka w 1. roćznićę  

s mierći. 
2. Za zmarłyćh Teresę i Wojćiećha Howanieć  

w 8 roćznićę s mierći. 

godz. 11:00  
1. Za wszystkićh parafian, dla z yjąćyćh o Błogo-

sławien stwo Boz e i potrzebne łaski  
a zwłaszćza o oddalenie od naszyćh rodzin  
zarazy koronawirusa a dla zmarłyćh o wiećzną 
szćzęs liwos ć  w niebie. 

godz. 15:00  
1. Za zmarłego Władysława Polaka w 3. roćznićę 

s mierći z synem Janem i rodzićami.  

Namaszczenie Chorych 
 Odwiedziny ćhoryćh z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagroz enia z yćia. Nalez y  

umo wić  się z księdzem telefonićznie. 
 

Wielki Tydzień 

 W niedzielę palmową nie organizujemy proćesji z palmami. 

 Msza Krzyz ma S więtego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa. 

 Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnyćh termino w w kos ćiołaćh  
parafialnyćh bez udziału wiernyćh. 

 Nie będzie adoraćji w ćiemnićy i Boz ym Grobie. 
 Przypominamy, aby w Wielki Piątek zaćhować  post i wstrzemięz liwos ć  od pokarmo w mięsnyćh. 
 Nie będzie s więćenia pokarmo w w Wielką Sobotę. Błogosławien stwa pokarmo w nalez y dokonać   

w ćzasie s wiątećznego s niadania w Niedzielę Wielkanoćną w domu. 
 Wiernyćh prosimy o ućzestnićtwo w liturgiaćh przez s rodki masowego przekazu. Warto dućhowo 

łąćzyć  się ze swoja parafią. Zaćhęćamy ro wniez  do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi  
Krzyz owej, adoraćji krzyz a oraz medytaćji Słowa Boz ego w naszyćh domaćh. 

 
Komunia Święta 
 Pierwsza Komunia S więta będzie moz liwa, gdy wro ćimy do normalnego funkćjonowania. Termin  

zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszćza w porozumieniu z rodzićami danej parafii. 
 

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania. 
Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg 

błogosławi. 
 

† Roman Pindel 
Biskup Bielsko-Żywiecki 


