
LITURGIA SŁOWA

 V NIEDZIELA WIELKONOCNA 

10.05.2020 R. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! 

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam po-

wiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję 

wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, 

gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». 

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 

możemy znać drogę?» 

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przy-

chodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znali-

byście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». 

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». 

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie 

nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: 

„Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? 

Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który 

trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, 

I czytanie: Dz 13, 44-52; II czytanie: 1 P 2, 4-9 

Psalm: Ps 98; Ewangelia: J 14, 1-12 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Niech się nie trwoży serce wasze mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Te 

słowa są skierowane nie tylko do Apostoło w, ale do kaz dego z nas. Ilez  razy 

czujemy się zagubieni, bezradni, pełni niepokoju. Wydarzenia, kto re nas 

obecnie spotykają powodują, z e ogarnia nas czasem trwoga. A Chrystus za-

pewnia, z e z Nim nie musimy się bac , bylebys my tylko słuchali Jego sło w 

i podąz ali za Nim, bo On jest drogą i prawdą i z yciem. Dlatego na pewno do-

prowadzi nas szczęs liwie do Ojca w niebie. Kiedy patrzymy na tyle zła 

w s wiecie, to czasem trudno nam uwierzyc , z e zostalis my stworzeni do 

szczęs cia. Ale Jezus kaz e nam rozejrzec  się i zauwaz yc  nie tylko zło, ale wiel-

kie dzieła i cuda Boz ej miłos ci, kto rymi codziennie On nas obdarowuje. I nie 

tylko obdarowuje, ale uzdalnia w Jego mocy ro wniez  czynic  wiele dobra: Kto 

we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł. 

Panie, przymno z  nam wiary w to, z e z Tobą wszystko jest moz liwe i na-

dzieję, iz  ziemski trud z miłos ci do Ciebie owocuje szczęs ciem wiecznym. 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus, kierując do ucznio w słowa po-

cieszenia (...)”Niech się nie trwoży serce wasze”(...), mo wi to ro wniez  do nas. 

Jednak, aby nasze serca były wolne od lęku, potrzebna jest wiara i bezgra-

niczne zaufanie Bogu. Wiara i zaufanie Bogu to fundament, aby nawet 

w trudnych sytuacjach, jakie nas w z yciu spotykają umiec  po js c  za Jezusem, 

kto ry mo wi: (...)”Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.”(...) Często nie rozumie-

my dro g, jakimi nas Bo g prowadzi, ale tylko On najlepiej wie, co jest dla nas 

dobre. Tylko On daje bezpieczen stwo i ukojenie, leczy nasze zranienia i uwal-

nia od lęko w, gdy wszelkie ludzkie pocieszenia zawiodą. (...)”Nikt nie przy-

chodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.”(...) Jedyna droga do naszego 

najlepszego Ojca, kto ry jest w niebie prowadzi przez pełne miłos ci Serce Je-

zusa. Podobnie jak apostołowie, tez  mamy pragnienie bliz szego poznania 

Boga. Jezus ze zdziwieniem pyta Filipa: (...)„tak długo jestem z wami, a jeszcze 

Mnie nie poznałeś?(...) Można całe życie wierzyć w Boga, praktykować, uczest-

niczyc  w naboz en stwach, nawet przystępowac  do sakramento w, a tak na-

prawdę nie znac  Boga. Dzieje się tak, gdy brakuje prawdziwego zawierzenia 

a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same 

dzieła! 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także 

dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, 

bo Ja idę do Ojca». 



Jam jest drogą 

Ż ycie jest pełne niespodzianek. Nie da się wszystkiego przewidziec  ani 

zaplanowac . Wydarzenia, takie jak s mierc  bliskich, kalectwo, choroba, kra-

dziez , nienawis c  otoczenia, us miech szczęs cia, wygrana duz ych pieniędzy, 

w ciągu godziny potrafią przekładac  zwrotnice i decydują o zupełnie innej 

drodze z ycia, niz  była planowana. Trzeba się z tym liczyc . To wymaga nie tyl-

ko dobrej znajomos ci praw z ycia i układo w, z jakimi mamy do czynienia. To 

wymaga kontaktu z mądrym człowiekiem dysponującym dos wiadczeniem. 

On w takich decydujących momentach jest skarbem. 

Nie jest łatwo znalez c  takiego człowieka, dlatego Jezus w Ewangelii sygna-

lizuje, z e On jest drogą, prawdą i z yciem. Wskazał tez  konkretne rozwiązanie 

zawarte w słowach: „Po jdz  za Mną”. On sam pragnie byc  tym mądrym dorad-

cą i w krytycznym momencie chce, aby Mu zawierzono. 

Bliskie spotkanie z Nim pomaga dostrzec, z e prawdziwy poko j na drodze 

pełnej niespodzianek jest wo wczas, gdy prowadzącym jest Chrystus. On nie 

popełnia błędo w. On daje pewnos c  mądrych kroko w w konkretnej sytuacji. 

To nie tylko mądry towarzysz, ale to przewodnik, kto ry zna drogę i nie po-

stawi kroku na błędną s ciez kę. 

Poniewaz  s ciez ki s wiata są labiryntem kłamstwa, chciwos ci, erotyki, 

brudnych pieniędzy, unikania sprawiedliwos ci, ksiąz ę tego s wiata nienawi-

dzi Jezusa jako tego, kto ry w tym labiryncie doskonale się orientuje i zawsze 

zna z niego wyjs cie. Gdy ktos  usidlony wezwie Jezusa, On natychmiast staje 

przy nim i wyprowadza go z labiryntu. 

Człowiek wierzący zawsze z yje z Chrystusem, dlatego nie obawia się za-

stawionych na niego sideł. Jezus sygnalizuje mu te sidła i nie pozwala w nie 

wpas c . 

Trzeba dobrze znac  Ewangelię, bo w niej jest napisane, jak Chrystus cho-

dził po labiryncie tego s wiata i co Go w nim spotkało. On daje pewnos c , z e 

ktokolwiek zbłądzi, w Nim znajdzie drogę. Ktokolwiek zostanie okłamany, 

...I NIE TYLKO 

i z ywej relacji. Trzeba więc zawierzyc  i is c  drogą Prawdy w tej naszej ziem-

skiej pielgrzymce, a Pan doprowadzi nas do Domu Ojca, gdzie przygotował 

nam miejsce i bardzo pragnie, abys my byli tam, gdzie i On jest. 

Panie! Wierzę, z e Ty jestes  Drogą, Prawdą i Ż yciem. Pragnę kroczyc  tylko 

tą drogą, kto rą Ty mi przeznaczasz, bez względu na przeciwnos ci. Wierzę, z e 

na jej kon cu spotkam Ciebie i to jest moja siła do walki z wszelkimi trudno-

s ciami. Amen!  



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  Moc jego oddziaływania poprzez słowo, czyn 

i pióro była tak duża, że nazwano go Apostołem 

Andaluzji.  

  Jan urodził się 6 stycznia 1500 r. w Almodo var del 

Campo, w hiszpan skiej rodzinie szlacheckiej o ko-

rzeniach z ydowskich. Juz  jako 14-latek podjął studia 

prawnicze na uniwersytecie w Salamance, a potem 

studiował filozofię i teologię w seminarium w Alcala . 

Po s mierci rodzico w rozdał majątek ubogim.  

  Po przyjęciu s więcen  kapłan skich zaprosił do sto-

łu na obiad prymicyjny dwunastu z ebrako w i osobi-

s cie im usługiwał. Pragnął wyjechac  na misje do Ameryki, ale arcybiskup Se-

willi zlecił mu wędrowne misje ludowe. Przemierzał więc całą Andaluzję, ka-

techizując dzieci i ucząc dorosłych modlitwy, a nade wszystko spowiadał. Po-

niewaz  nie przyjmował ofiar za intencje mszalne, wio dł bardzo ubogi z ywot. 

W 1531 r. oskarz ono go o iluminizm - przes wiadczenie, z e prawdę moz na 

poznac  nie drogą rozumowania, lecz wyłącznie intuicyjnie, dzięki os wieceniu 

umysłu przez Boga. Podejrzewany o głoszenie herezji, spędził dwa lata 

w więzieniu inkwizycji, ale ostatecznie oczyszczono go z zarzuto w i po licz-

nych interwencjach został uwolniony. Udał się wtedy do Granady, a potem 

powro cił do Andaluzji. Po 1540 r. pos więcił się dziełu tworzenia sieci kole-

gio w oraz szko ł wyz szych. Żałoz ył m.in. uniwersytet w Baeza na południu 

Hiszpanii. Powołał takz e do istnienia stowarzyszenie z ycia wewnętrznego.  

Do historii przeszedł nie tylko jako misjonarz ludowy, mistyk, wykładow-

ca akademicki i autor dzieł o z yciu duchowym, kto re wysoko cenili m.in. 

s w. Franciszek Salezy i s w. Alfons Liguori. Był bowiem porywającym kazno-

dzieją, a głoszone przez niego nauki doprowadziły do niejednego nawro ce-

nia. Wystarczy przypomniec  s w. Jana Boz ego, kto ry po wysłuchaniu w Gra-

nadzie jego kazania tak gorliwie pokutował i okazywał z al za grzechy, z e zo-

stał uznany za szalen ca. Ż kolei wicekro l Katalonii tak bardzo był poruszony 

kazaniem Jana wygłoszonym podczas pogrzebu kro lowej Izabeli Portugal-

skiej, z e wstąpił do jezuito w - znamy go jako s w. Franciszka Borgiasza. Do 

w Nim znajdzie prawdę, i ktokolwiek zostanie zabity, w Nim znajdzie z ycie. 

Dla Niego nie ma sytuacji bez wyjs cia. Takiego przewodnika potrzebuje kaz -

dy mądry człowiek. 
ks. Edward Staniek 



Jak okręt bez sterów i kotwicy jest igraszką wiatrów,  
tak naszym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiary. 

św. Jan Chryzostom 

 
Wiara niech stanie się dla ciebie tym, czym jest dusza dla ciała.  

Niech przenika wszystkie twoje władze i ożywia wszystkie twoje sprawy, 
abyś się stał, o ile człowiek może, podobnym do Chrystusa,  

aby spełniło się na tobie słowo apostoła:  
wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. 

św. Józef Sebastian Pelczar 

 
Kto szuka prawdy, ten szuka Boga,  

czy jest to jasne dla niego, czy też nie. 

św. Teresa Benedykta od Krzyża 
 

Prawdy i ukazywanej przez nią miłości nie można produkować;  

można je tylko przyjąć. Ich ostatecznym źródłem nie jest i nie może być 
człowiek, lecz Bóg, czyli Ten, który jest Prawdą i Miłością. 

Benedykt XVI 

 
Drogowskaz wskazuje ci drogę. Ale jej za ciebie nie przejdzie. 

Sławomir Kuligowski 

CYTATY PRZY KAWIE 

grona duchowych podopiecznych Jana, z kto rymi prowadził korespondencję, 

nalez eli takz e s więci: Ludwik z Granady, Ignacy Loyola i Teresa z A vila. 

Żmarł 10 maja 1569 r. w Montilla koło Kordoby. Jego kult zaaprobował Kle-

mens XIII, ogłaszając go sługą Boz ym w dniu 8 lutego 1759 r. Beatyfikował 

go Leon XIII 4 kwietnia 1894 r. W dniu 31 maja 1970 roku kanonizował go 

papiez  Paweł VI, kto ry uwaz ał, z e Jan powinien byc  wzorem do nas ladowania 

dla wszystkich wspo łczesnych księz y, cierpiących na kryzys toz samos ci. 

7 paz dziernika 2012 r. papiez  Benedykt XVI ogłosił s w. Jana z Avili doktorem 

Kos cioła powszechnego, wraz ze s w. Hildegardą z Bingen.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Dzis  przypada 5. niedziela wielkanocna. W czasie Mszy s w. o godz. 12.00 
pragniemy się modlic  w intencji ks. emeryta Henryka Reszki, z okazji 70 uro-
dzin, a kto ry od wrzes nia 2019 r. pomaga w naszej parafii. 

  Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i s wiątecznej Mszy 
S więtej dla wszystkich mieszkan co w diecezji oraz przebywających na jej te-
renie, a takz e moz liwos c  pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu z alu 
doskonałego. O spowiedz   indywidualną moz na poprosic  wczes niej poprzez 
telefon lub w zakrystii  .   

  Żgodnie z ostatnimi wskazaniami w naszym kos ciele w czasie Mszy s w. 
czy innych naboz en stw moz e uczestniczyc  35 oso b – łącznie z cho rem. Szcze-
go łowe informacje znajdują się na drzwiach wejs ciowych do kaplicy, kos cio-
ła i na cho r. 

  Msze s w. i naboz en stwa z naszego kos cioła są transmitowane on-line. 
  Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami 

i nosem. 
  Liturgiczne obchody tygodnia: 
czwartek – s więto S w. Macieja, apostoła. 
sobota – s więto S w. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Pol-
ski. 
  W miesiącu maju zapraszamy  do wspo lnej modlitwy przez wstawiennic-
two Najs więtszej Maryi Panny. Ż racji trwającej epidemii naboz en stwo majo-
we będzie odprawiane bezpos rednio po Mszy s w. o godz. 18.00.  

  W piątek, 15 maja, modlimy się do Boz ego Miłosierdzia z racji trzeciego 
piątku miesiąca. Koronkę do Boz ego Miłosierdzia odmo wimy o godz. 17.45. 

  Papiez  Franciszek w miesiącu maju zachęcił wiernych na całym s wiecie do 
modlitwy ro z an cowej w rodzinie. Na naszej stronie internetowej w zakładce 
RO Ż ANIEC RODŻINNY moz emy włączyc  się do tej inicjatyw. Szczego lną mo-
dlitwą chcemy objąc  ludzi chorych i tych, kto rzy ich leczą; a takz e dzieci 
przygotowujące się do I Komunii S w., kandydato w do bierzmowania i matu-
rzysto w. 

  Adoracja Najs więtszego Sakramentu w kaplicy Matki Boz ej Częstochow-
skiej jest od poniedziałku do soboty po zakon czeniu porannej Mszy s w. do 
wieczornego naboz en stwa. 

  Dziękujemy wszystkim, kto rzy w trosce o utrzymanie swojej parafii 
w tych ostatnich tygodniach przekazali ofiarę poprzez konto parafialne. 
Dziękujemy takz e za ofiary składane w kos ciele.  

  Kancelaria parafialna jest nieczynna. Sprawy losowe moz na załatwiac  
w kancelarii parafialnej poprzez kontakt z księdzem pełniącym w danym 
dniu dyz ur. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 11.05   

6.00   za zm. Kazimierza Damka 

18.00 1. za zm. Żuzannę i Szymona Hajko w i zm. z rodziny 

      2. za zm. Franciszka Kuczyn skiego z rodziną; 3. za zm. Beatę Babicką 

WTOREK - 12.05                  

6.00   1. za zm. Stanisława Płauszewskiego; 2.  za zm. Halinę Juchno 

18.00 1. za zm. Jerzego Reicherta w 1 r. s m.  

      2. za zm. Władysława Jaworskiego; 3. za zm. Janinę Dubiel 

ŚRODA - 13.05                      

6.00   za zm. Bolesława S lusarza 

18.00 1. za zm. Władysławę i Andrzeja Forysio w z synem Janem 

      2. za zm. Edwarda Czadernę; 3. za zm. Bolesława Handzlika 

CZWARTEK - 14.05 - ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA 

6.00   za zm. Stefana Osaka 

18.00 1. za zm. Jana Pawełczyka z rodzicami; 2. za zm. Tadeusza Mieszczaka 

      3. za zm. rodzico w Barbarę i Żbigniewa Palucho w;  

PIĄTEK - 15.05              

 6.00  za zm. Żofię Muras 

18.00 1. Dzięk.-błag. w int. dzieci i wnuko w oraz za dusze w czys c cu         

      oczekujące pomocy; 2. za zm.  Żofię Giertler; 3. za zm. Żofię Bran kę 

SOBOTA - 16.05 - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 

6.00   1. za zm. Annę i Jo zefa Gacho w; 2. za zm. Czesławę Gewinner 

18.00 1. za zm. rodzico w Żofię i Stefana Machaczko w 

      2. za zm. rodzico w Emilię i Jo zefa Nowroto w i brata Jerzego Nowrota 

NIEDZIELA - 17.05 - 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

7.30   za zm. Otto i Wandę Lukasko w 

9.00   1. za zm. Jo zefa, Żofię i Edwarda oraz zm. z rodzin Dąbrowskich        

      i Pawłowskich;  2. za zm. Helenę Żabłocką 

10.30 1. Dzięk.-błag. w int. Rafała z ok. 60 r. ur.; 2. za zm. Romana Balcera 

12.00 1. Ża Parafian; 2. za zm. Bronisławę Wilczak 

18.00 za zm. Marię Tarkę 

19.30 za zm. Renatę Koziorowską 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dz 14, 5-18; Ps 115; J 14, 21-26 

Wtorek: Dz 14, 19-28; Ps 145; J 14, 27-31a 

Środa:  Dz 15, 1-6; Ps 122; J 15, 1-8 

Czwartek: Dz 1, 15-17. 20-26; Ps 113; J 15, 9-17 

Piątek: Dz 15, 22-31; Ps 57; J 15, 12-17 

Sobota: 1 Kor 1, 10-13. 17-18; Ps 34; J 17, 20-26 

Niedziela:  Dz 8, 5-8. 14-17; Ps 66; 1 P 3, 15-18 

         J 14, 15-21 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 35 osób 

i pierwszeństwo mają te osoby, które zamówiły intencję Mszy św. 

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami 

i nosem i zajmujemy miejsca wyznaczone. 

Sakrament namaszczenia chorych udzielamy jedynie w sytuacji  

zagrożenia życia. 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

