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Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś bę-

dę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Du-

cha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie 

zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie bę-

dzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie;a ponieważ Ja żyję i wy żyć bę-

dziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja 

w was. 

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie 

miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował 

i objawię mu siebie». 

I czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17; II czytanie: 1 P 3, 15-18 

Psalm: Ps 66; Ewangelia: J 14, 15-21 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Te słowa 

Jezusa są skierowane nie tylko do Jego ucznio w, ale do kaz dego z nas. Jednak 

miłos c  Chrystusa nie jest łatwa, poniewaz  zepsuty grzechem s wiat przestał 

odro z niac  dobro od zła, prawdę od kłamstwa, mądros c  od głupoty. Dlatego 

tak bardzo potrzebujemy Boz ej pomocy i Jezus ją nam obiecuje. Zapewnia, z e 

będzie prosił Ojca, aby dał nam Ducha Prawdy, aby nami kierował i prowa-

dził pos ro d trudnos ci codziennego z ycia. Niestety, dzis  człowiek uwaz a, z e 

osiągnął taką mądros c , takie moz liwos ci poznania, z e Pan Bo g nie jest mu do 

niczego potrzebny. I coraz bardziej odczuwamy tego skutki; rozdarte rodzi-

ny, zniszczona przyroda, zafałszowane informacje płynące kaz dego dnia 

z tak wielu z ro deł. Dlatego czujemy się coraz bardziej zagubieni, bezradni 

wobec tego co się woko ł nas dzieje. I chyba najwyz szy czas, aby powro cic  do 

z ro dła naszego z ycia i rozwoju, a co za tym idzie – do szczęs cia.  

Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mojego. Ta obietnica 

Chrystusa zawsze jest aktualna i zapewnia nam poko j serca, godne z ycie na-

wet w najtrudniejszych warunkach i nadzieję na szczęs cie wieczne.  

Dostajemy dzisiaj przepiękne słowa Pana Jezusa: "Jeżeli Mnie miłujecie" (...) 

"będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam" i dalej "Nie zostawię was 

sierotami: Przyjdę do was." 

Słowa te są wspaniałą obietnicą Jezusa nie tylko dla ucznio w, kto rych nie-

długo opus ci, wracając do Ojca. Są ro wniez  obietnicą dla nas i dla wszystkich 

pokolen , az  do kon ca czaso w. Obiecuje Ducha Pocieszyciela – Ducha Prawdy, 

kto ry nas poprowadzi w tej ziemskiej pielgrzymce do z ycia wiecznego. Obie-

cuje ro wniez , z e On sam do nas przyjdzie oraz, z e objawi nam Siebie. Pan Je-

zus wskazuje tez , z e aby te obietnice mogły byc  spełnione, powinnis my z yc  

zgodnie z Jego przykazaniami i w ten sposo b okazywac  swą miłos c  do Niego. 

Niestety, czasem bardzo trudno podąz ac  drogą Prawdy, drogą przykazan  

i w swej ludzkiej słabos ci nieraz upadamy. Moz emy wtedy prosic  Ducha 

S więtego, aby pomo gł nam podz wignąc  się z grzechu. Obecnie tak wielu nie 

tylko nie przestrzega Boz ych przykazan , nie uznaje pojęcia grzechu, ale cał-

kowicie odrzuca Boga, odwraca się od Boz ej Miłos ci, uparcie goniąc za przy-

jemnos ciami tego s wiata. W ten sposo b zło nieustannie rozlewa się na s wie-

cie, czyniąc coraz większe spustoszenie w ludzkich sercach.  

Panie! Udzielaj mi Swego Ducha, aby mnie prowadził drogą przykazan , aby 

mnie zawsze podnosił i pocieszał, gdy upadam, błądzę lub wątpię. Amen! 



Gotowość do obrony 

S więty Piotr pisze waz ne słowa: „Chrystusa miejcie w sercach za S więtego 

i bądz cie zawsze gotowi do obrony wobec kaz dego, kto domaga się od was 

uzasadnienia tej nadziei, kto ra w was jest” (1 P 3,15). Dzis  niewielu ludzi jest 

gotowych do obrony wartos ci swego serca. Tymczasem w ewangelicznej 

szkole trzeba doskonalic  sztukę obrony skarbu naszej wiary. 

To jest podobnie jak na ringu. Trzeba umiec  się bronic . Ten, kto tego nie 

potrafi, padnie od pierwszego uderzenia przeciwnika. Dotykamy zapomnia-

nej umiejętnos ci głęboko wpisanej w Ewangelię. 

Jezus był wielokrotnie atakowany i za kaz dym razem umiał się obronic . 

W Ewangelii trzeba to odczytac  i w swoim z yciu opanowac  tę sztukę. Przypo-

mnijmy jej zasadnicze elementy. 

Pierwszym jest schodzenie z linii ciosu. Jezusa kilka razy chcieli zabic , 

a On się odsuwał. Dopiero wo wczas, gdy Ojciec Go wezwał do przyjęcia ude-

rzenia, zaczekał na nie, wyszedł mu na spotkanie i dobrowolnie zgodził się 

na cios, kto ry wymierzono Mu w Getsemani. 

W z yciu trzeba wielokrotnie zamilknąc , gdy prowokacyjnie uderzają nas 

z powodu naszej wiary czy postawy moralnej. Nie ma o co prowadzic  kło tni 

z tymi, kto rzy wartos ci ducha nie uznają, a prowokują nas do zabierania gło-

su. 

Druga umiejętnos c  polega na opanowaniu stosowania kontry. Jezusa ata-

kują, a On kontruje. Pytają Go, czy nalez y płacic  podatek cezarowi, czy nie. 

Kaz da odpowiedz  byłaby klęską Jezusa. On pyta, czyj wizerunek jest na dena-

rze. Odpowiadają, z e cezara. On oznajmia, by oddali to, co jest cezara, cezaro-

wi; co jest Boz ego, Bogu (por. Mt 22,21). Takiej kontry nikt się nie spodzie-

wał. 

Chcą oskarz yc  Jezusa i przyprowadzają Mu kobietę schwytaną na cudzo-

ło stwie. Jes li stanie po jej stronie, zostanie zabity, bo złamie prawo Mojz esza, 

a jes li stanie po stronie Mojz esza, ludzie od Niego odejdą, bo jest mniejszy od 

Mojz esza. Jezus os wiadcza: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci 

na nią kamien ” (J 8,7). To jest kontra, w kto rej ujawnia się wielkos c  Jezusa. 

Po chwili woko ł kobiety nie było ani jednego oskarz yciela. 

Trzecia umiejętnos c  potrzebna do obrony Ewangelii polega na wyborze 

w ataku najwyz szych wartos ci. Takie decyzje są połączone ze stratami. Są to 

jednak mądre straty, kto re zawsze nagradza Bo g, i to w sposo b stokrotny. 

W rzeczywistos ci traci się to, co przemija, a zyskuje to, co jest wieczne. 

...I NIE TYLKO 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  W tradycji nazywany jest bardzo często Serafi-

nem Eucharystii  

  Paschalis Baylon Yubero (znany takz e jako Pascal 

Bailon) urodził się w Torre Hermoza w Aragonii 

(po łnocna Hiszpania) 16 maja 1540 r. Jego rodzice, 

Marcin Baylon i Elz bieta Yubero, byli poboz nymi, 

drobnymi rolnikami. Nie stac  ich było na kształce-

nie dzieci. Paschalis jako pasterz, najpierw trzody 

rodzinnej, a potem u obcych, miał wiele czasu na 

czytanie z ywoto w S więtych i innych poboz nych 

ksiąz ek (sztuki czytania podobno nauczył się sam, prosząc o pomoc przygod-

nych podro z nych). Nie obserwowany przez nikogo, oddawał się modlitwie 

i praktykom pokutnym, az  do krwawych biczowan .  

  Kiedy miał 24 lata, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych (alkantarzysto w, 

franciszkano w s cis lejszej obserwancji), kto rzy mieli swo j konwent w Mont-

fort w pobliz u Walencji. Z powodu zaniedbanego wyglądu nie chciano go 

przyjąc  do klasztoru. Jednak wkro tce po przyjęciu przełoz eni przekonali się 

o jego zaletach i chcieli doprowadzic  go do kapłan stwa. Paschalis jednak bła-

gał, by mo gł pozostac  bratem zakonnym - i tak tez  się stało. Us więcenie swo-

je widział w zjednoczeniu z Bogiem i w sumiennym wypełnianiu najniz szych 

obowiązko w w klasztorze. Najbardziej cenił sobie zajęcie furtiana. Dawało 

mu to bowiem wiele okazji do znoszenia przykros ci, do upokorzen , a ro wno-

czes nie do pełnienia posługi wobec potrzebujących. Jego dewizą z yciową by-

ły słowa: "Dla Boga i Zbawiciela potrzeba miec  serce dziecka, dla bliz niego 

serce matki, dla siebie - serce sędziego".  

  Paschalis miał szczego lną czes c  dla Chrystusa w Najs więtszym Sakramen-

cie. W zamian za bezgraniczne oddanie Pan Bo g obdarzył go darem kontem-

placji, czytania w sercach i sumieniach ludzkich oraz charyzmatem proro-

czym. Te włas nie nadprzyrodzone dary i zalety były przyczyną wezwania 

brata Paschalisa przez przełoz onego generalnego do klasztoru w Paryz u. 

Długą drogę z Walencji do Paryz a Paschalis odbył pieszo. We Francji pano-

szyli się wtedy hugenoci-kalwini. Zakonnik często prowadził z nimi dyskusje 

Chrzes cijanin, jes li chce we wspo łczesnym s wiecie ocalic  swe wartos ci, 

musi opanowac  sztukę ich obrony. Warto pod tym kątem przeczytac  całą 

Ewangelię. 
ks. Edward Staniek 



Bóg słucha nie słowa człowieka,  
lecz co mówi i czuje jego serce. 

św. Cyprian 

CYTAT PRZY KAWIE 

i odpowiadał na ich zarzuty. Ze szczego lnym z arem bronił prawdy o realnej 

obecnos ci Pana Jezusa w Najs więtszym Sakramencie. To s ciągało na niego 

gniew jego przeciwniko w tak dalece, z e pewnego dnia w pobliz u Orleanu 

rozjuszony tłum omalz e go nie ukamienował (1576). Po nieco dłuz szym po-

bycie w klasztorze paryskim, gdzie budował wszystkich obserwancją zakon-

ną, Paschalis został ponownie przeniesiony do klasztoru w okolice Walencji, 

w Hiszpanii. Tam cięz ko zachorował.  

  Zmarł 17 maja 1592 roku, w dniu, kto ry sam przepowiedział. Dzien  s mier-

ci, tak jak i dzien  jego urodzin, były uroczystos cią Zesłania Ducha S więtego. 

Legenda głosi, z e w czasie Mszy s więtej pogrzebowej, odprawianej za spoko j 

jego duszy, Paschalis miał dwa razy otworzyc  oczy: w czasie podniesienia 

Hostii i kielicha, by po raz ostatni uczcic  ukochanego Zbawiciela pod posta-

ciami chleba i wina. Miała to byc  nagroda za to, z e tak często i z arliwie przy 

kaz dej okazji uczestniczył w ofierze Mszy s więtej i z e często nawiedzał Pana 

Jezusa w mijanych kos ciołach. Paschalis pozostawił po sobie około 20 nie-

wielkich traktato w dogmatycznych i ascetycznych. Ich tres c  wskazuje, z e na-

pisał je nie prosty brat zakonny, prawie analfabeta, ale wytrawny teolog. Tak 

liczne cuda działy się za wstawiennictwem sługi Boz ego, z e juz  w kilkanas cie 

lat po s mierci doczekał się wyniesienia do chwały ołtarzy: 29 paz dziernika 

1618 r. Paweł V beatyfikował go, a Aleksander VIII wpisał go uroczys cie do 

katalogu s więtych 16 paz dziernika 1690 r. W nagrodę za szczego lne nabo-

z en stwo do Eucharystii Leon XIII (tercjarz franciszkan ski) ogłosił w roku 

1897 prostego brata zakonnego patronem stowarzyszen  i kongreso w eucha-

rystycznych. Patronuje tez  kucharzom i pasterzom oraz kobietom poszukują-

cym męz a (kto re proszą, zwłaszcza w Hiszpanii i we Włoszech, z eby był tak 

dobry i przystojny jak s w. Paschalis). Gro b Paschalisa w Villareal (prowincja 

Castello n w Hiszpanii) został zbezczeszczony w czasie hiszpan skiej wojny 

domowej 1936-1939; relikwie spalono.  

  W ikonografii s w. Paschalis przedstawiany jest w habicie lub jako pasterz, 

czasami z kijem pasterskim. Bywa ukazywany jako adorujący Chrystusa 

w monstrancji. Jego atrybutami są takz e krzyz , hostia, monstrancja. 
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Dzis  w czasie Mszy s w. o godz. 10.30 pragniemy podziękowac  Bogu za dar 
z ycia i pontyfikatu s w. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin. 

  Mając na uwadze nowe zasady uczestnictwa wiernych w czasie Mszy 
S więtej oraz naboz en stw, informujemy, z e w kos ciele moz e przebywac  1 oso-
ba na 10 m2 powierzchni uz ytkowej kos cioła (w tę powierzchnię wliczamy 
ro wniez  prezbiterium i cho r). W naszym kos ciele będzie mogło uczestniczyc  
50 oso b – łącznie z cho rem. Przyklejone oznaczenia wskazują miejsca, gdzie 
wierni mogą usiąs c , aby zachowac  bezpieczną odległos c  między sobą. Pierw-
szen stwo mają osoby, kto re zamo wiły intencje mszalne.  

  Jednoczes nie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywają-
cych usta i nos w czasie nabożeństw, a do Komunii s w. przystępują 
w pierwszej kolejnos ci osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę.  

  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. Jest takz e moz liwos c  indywidualnej spowiedzi s w. po wcze-
s niejszym umo wieniu się z kapłanem w zakrystii lub poprzez telefon.  

  W czasie Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej 
Częstochowskiej moga przebywac  trzy osoby jednoczes nie. 

  Nabożeństwa majowe będziemy odprawiac  od tej niedzieli o godz. 17.30. 
Zachęcamy do wspo lnej modlitwy przez wstawiennictwo Matki Najs więtszej. 
Przypominamy takz e o modlitwie ro z an cowej w rodzinach, do kto rej papiez  
Franciszek zachęcił wiernych w miesiącu maju.   

  W poniedziałek, wtorek i s rodę przypadają Dni Modlitw o urodzaje.       

  W czwartek - wspomnienie s w. Jana Nepomucena, prezbitera i męczen-
nika. 

  W piątek. 22 maja, przypada 25. rocznica pobytu papiez a Jana Pawła II 
na terenie naszej diecezji (w Skoczowie, Bielsku-Białej i Z ywcu). W tym dniu 
rozpoczynamy nowennę przed uroczystos cią Zesłania Ducha S więtego. 

  Dziękujemy za ofiary składane w czasie Mszy s w. przeznaczone na potrze-
by naszego kos cioła i parafii. Dziękujemy takz e wszystkim, kto rzy przekazali 
ofiarę osobis cie lub na konto parafialne.  

  Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne moz na zamo wic  
telefonicznie w godzinach  kancelaryjnych. Sprawy losowe moz na załatwiac  
poprzez kontakt z księdzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 18.05   

6.00   1. za zm. Danutę Gawlas; 2. za zm. Stanisława Magierę w 10 r. s m. 

18.00 1. za zm. Władysławę Płonkę; 2. za zm. Emilię Czader 

      3. za zm. Aleksandrę, Łucję i Teresę oraz zm. z rodziny 

WTOREK - 19.05                  

6.00   1. za zm. Zbigniewa Obrzuta w 10 r. s m.; 2.  za zm. Wojciecha Janika 

18.00 1. za zm. rodzico w Jerzego i Elfrydę Dudko w, brata Henryka oraz dusze 

      w czys c cu cierpiące; 2. za zm. Jerzego Michałowskiego 

      3. za zm. rodzico w Halinę i Jana Stron skich, Marię i Mieczysława       

      Milewskich 

ŚRODA - 20.05                      

6.00   Dzięk.-błag. w int. Ewy z ok. urodzin 

18.00 1. za zm. Marię Sikorę w 5 r. s m.; 2. za zm. Marię Ryczek 

      3. za zm. Antoninę Gaik 

CZWARTEK - 21.05 - WSPOMNIENIE ŚW. JANA NEPOMUCENA 

6.00   za zm. Eugeniusza Jafernika 

18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Jolanty Sikory w 60 r. ur.; 2. za zm. Leszka Łozę 

      3. za zm. Jana Misiejko w 1 r. s m. 

PIĄTEK - 22.05              

 6.00  za zm. Annę i Teofila Wilczen skich oraz rodzen stwo Renatę,           

      Mirona i Witolda 

18.00 1. za zm. Wiesławę Pawełczyk; 2. za zm.  Ryszardę Goszczyn ską 

      3. za zm. Marię i Antoniego Dudko w 

SOBOTA - 23.05                

6.00   1. za zm. Zofię Karasin ską; 2. za zm. Edwarda Czadernę 

18.00 1. za zm. Martę Zwolin ską 

      2. za zm. Helenę i Witolda Grygielo w oraz Wandę Lukasek 

NIEDZIELA - 24 .05 - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

7.30   za zm. Jo zefa i Henryka Bizonia 

9.00   1. za zm. Zofię Kostkę w 21 r. s m. z rodzicami; 2. za zm. Romana Balcera 

10.30 1. CHRZTY i ROCZKI; 2. za Parafian 

12.00 1. za zm. Teodozję Krzesłowską 

      2. za zm. Jo zefa Adamca i Andrzeja Adamca w 25 r. s m. 

18.00 za zm. Eugeniusza Jafernika 

19.30 za zm. Emilię Czader 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dz 16, 11-15; Ps 149; J 15, 26 - 16, 4a 

Wtorek: Dz 16, 22-34; Ps 138; J 16, 5-11 

Środa:  Dz 17, 15. 22 - 18. 1; Ps 148; J 16, 12-15 

Czwartek: Dz 18, 1-8; Ps 98; J 16, 16-20 

Piątek: Dz 18, 9-18; Ps 47; J 16, 20-23a 

Sobota: Dz 18, 23-28; Ps 47; J 16, 23b-28 

Niedziela:  Dz 1, 1-11; Ps 47; Ef 1, 17-23 

         Mt 28, 16-20 

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 50 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

