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Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im pole-

cił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 

podszedł do nich i przemówił tymi słowami: 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wa-

mi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». 

I czytanie: Dz 1, 1-11; II czytanie: Ef 1, 17-23 

Psalm: Ps 47; Ewangelia: Mt 28, 16-20 

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Tak zapewnia Apostołów 

Chrystus przed wstąpieniem do nieba. I tą władzą Jezus dzieli się z nimi. Bez 

względu na ich zdolnos ci, umiejętnos ci, głębię wiary. Wybrał ich, ukształto-

wał przez trzy lata wspo lnie spędzone i teraz posyła, aby innych czynili Jego 

uczniami nauczając wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Sy-

na, i Ducha Świętego. Moc Chrystusa jest tak wielka, że może jej udzielać słabe-



W dzisiejszej perykopie kon czącej Ewangelię wg s w. Mateusza, otrzymu-

jemy piękne przesłanie dotyczące misji, jaką powinni wypełniac  uczniowie 

Jezusa. Apostołowie przybywają we wskazane przez Zmartwychwstałego 

miejsce do Galilei, posłuszni Jego poleceniu. Oddają Mu hołd, chociaz  niekto -

rzy z nich wątpią, bo przeciez  nie są doskonali. Mimo trzech lat spędzonych 

ze swoim Mistrzem nie są dostatecznie uformowani, aby w pełni uwierzyc . 

Jednak Jezus nie wypomina im tego faktu ani nie zniechęca się ich niedowiar-

stwem. Wszystkim bez wyjątku powierza zadanie głoszenia Ewangelii i prze-

kazywania wiary. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 

chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Chociaz  chrzest jest fundamen-

tem chrzes cijan skiego z ycia, to jednak sam nie wystarczy. Chrzest, to jak pie-

częc  na naszym sercu złoz ona przez Boga. Ochrzczony powinien swoim co-

dziennym z yciem dawac  s wiadectwo wiary przez pilne zachowywanie 

wszystkiego, co Jezus przykazał. Jednak nie chodzi o to, by byc  herosem wia-

ry, duchowym atletą, kto ry liczy jedynie na własne siły, lecz pełnym ufnos ci 

dzieckiem, kto re mając s wiadomos c  swej małos ci i słabos ci, zawierza swoje 

z ycie Bogu. Kaz demu zdarza się wątpic  szczego lnie, gdy przygniata nas brze-

mię trudo w z ycia. Nieraz nawet wołamy w akcie desperacji: Boz e, gdzie je-

stes !? W tej Ewangelii Jezus mo wi nam dwie bardzo waz ne rzeczy: Dana 

Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi" i dalej "Ja jestem z wami przez 

wszystkie dni, aż do skończenia świata". Te słowa dają nadzieję, a nawet pew-

nos c , z e nasza ludzka nędza, niewiara, grzesznos c , nie są z adną przeszkodą. 

To Bo g zajmuje pierwsze miejsce i to On jest gwarantem tego, z e Kos cio ł bę-

dzie trwał, a miłos c  i prawda zwycięz ą.  

Panie! Dziękuję Tobie za łaskę wiary, dziękuję za to, z e zawsze Jestes  

w Słowie i w Eucharystii. Proszę, umacniaj, gdy wątpię. Amen!  

mu, grzesznemu człowiekowi, jez eli on otworzy swoje serce i zdecyduje się 

po js c  za Nim; jez eli zechce tej mocy uz ywac  ku budowaniu Boz ego Kro le-

stwa. Do tych wybranych przez wiarę i chrzest nalez ymy ro wniez  i my. Takz e 

dla nas Jezus przygotował zadanie i chce do jego wykonania umocnic  nas 

swoją mocą.  

Panie, przymno z  nam wiary w to, z e jestes my posłani i powołani do czy-

nienia wielkich rzeczy czerpiąc łaski, kto rymi codziennie jestes my obdaro-

wywani. A Ten, kto ry nas wybrał i posyła obiecał: A oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jakz e to wspaniała obietnica! 

Jakz e to niezwykły dar! 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

O co proszę?  

O radość i głęboką wiarę w nieustanną obecność Jezusa w moim życiu 

„Przyłączę się” do Jedenastu. Są w drodze do Galilei, jak polecił im Jezus 

(w. 16). Wracają do miejsca, gdzie Go poznali, gdzie razem mieszkali, gdzie 

przez ywali swoją codziennos c . Pomys lę o mojej Galilei, o mojej codziennos ci. 

To Jezus mi ją ofiarował... 

Uczniowie ujrzeli Jezusa w Galilei (w. 17). Jezus pozwala mi dos wiadczac  

Jego obecnos ci pos ro d codziennos ci: w rodzinie, wspo lnocie, w ludziach, kto -

rych spotykam, w zwykłych zajęciach. Czy Go zauwaz am? Czy „oddaję Mu 

pokłon”? 

„Niekto rzy jednak wątpili” (w. 17). Przypatrzę się twarzom ucznio w, kto -

rzy nie potrafią rozpoznac  Jezusa, wątpią, czy to naprawdę On i czy pozosta-

nie z Nimi na zawsze. Czy jestem pewny obecnos ci Jezusa, czy wierzę, 

z e mnie nie opuszcza? 

Wyobraz ę sobie, z e Jezus zbliz a się do mnie i patrząc mi w oczy, mo wi: 

„Dana mi jest wszelka władza” (w. 18). Czy wierzę, z e Jezus ma władzę nad 

wszystkim, co dzieje się w moim z yciu? O co chciałbym Go prosic ? 

Wsłucham się w słowa Jezusa, kto ry rozsyła ucznio w (w. 19). Wyobraz ę 

sobie siebie pos ro d nich. Jezus mo wi i do mnie: „Idz  na cały s wiat”. Pomys lę 

o s wiecie, w kto rym codziennie się obracam. Czy potrafię byc  s wiadkiem Je-

zusa? 

Jezus chce, abym zachowywał wszystko, co od Niego usłyszałem. Co mogę 

powiedziec  o mojej wiernos ci przykazaniom, Ewangelii? Pos więcę więcej 

czasu na rozeznanie mojej wiernos ci Jezusowi. 

Jezus zostawia mi obietnicę, kto ra moz e stac  się dla mnie oparciem w naj-

trudniejszych momentach z ycia (w. 20). Będę powtarzał moje wyznanie wia-

ry: „Wierzę, z e jestes  ze mną przez wszystkie dni!”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 

...I NIE TYLKO 

Był władcą tolerancyjnym w stosunku do innowierców, budował kościo-

ły, wspierał klasztory, zakładał uniwersytety.  

Ferdynand przyszedł na s wiat w roku 1198 jako syn Alfonsa IX, kro la Leo-

nu. Jego matka pochodziła z Kastylii i była siostrą s w. Blanki, matki s w. Lu-

dwika IX, kro la Francji. Po s mierci kro la Kastylii, Henryka I (+ 1217), kro lo-



wą została matka Ferdynanda, Berengaria. Zrzekła się jednak tronu na rzecz 

syna. Tak więc Ferdynand został kro lem Kastylii, kiedy miał 19 lat. W 1217 r. 

odbyła się w Valladolid jego koronacja. W rzą-

dach wspierała go mądra matka. W dwa lata po 

koronacji Ferdynand oz enił się z Beatrycze 

Szwabską (1219), z kto rą miał 10 dzieci.  

W roku 1230 zmarł jego ojciec, kro l Leonu. 

Dzięki poparciu hierarchii kos cielnej i matki 

Ferdynand został takz e kro lem Leonu. Odtąd te 

dwa pan stwa stanowiły jeden organizm, a dłu-

gie lata wzajemnej rywalizacji i walki dobiegły 

kon ca. 

 Po s mierci pierwszej małz onki jako władca 

zjednoczonych kro lestw - Kastylii i Leonu - Fer-

dynand oz enił się po raz drugi, biorąc za towa-

rzyszkę z ycia Marię Ponthieu (1235). Z tego 

małz en stwa miał czworo dzieci. Łącznie z obu małz en stw miał 8 syno w 

i 6 co rek. Całe 30 lat panowania Ferdynand pos więcił walce z Arabami, oku-

pującymi sporą częs c  Hiszpanii. Uparcie i konsekwentnie zdobywał na nich 

miasta: Baezę, Jaen, Martos, Kordobę, Sewillę. Dlatego potomnos c  nadała mu 

zaszczytny przydomek "zdobywcy Andaluzji". Na wszystkich terenach zdo-

bytych na Arabach stawiał kos cioły i fundował klasztory. Powstały nowe die-

cezje: w Baeza-Jaen, w Kordobie, Sewilli, Kartagenie i Badajos. W roku 1248 

zmusił kro la Mauro w z Grenady do złoz enia hołdu wasala. W roku 1249 zdo-

był Kadyks. Po zdobyciu Murcji zarząd nad nią powierzył jednemu ze swoich 

syno w. Obdarzony zdolnos cią rządzenia, przybrał sobie radę złoz oną z dwu-

nastu męz o w zaufania. Wolał bowiem nie działac  zbyt pochopnie. W Sewilli 

załoz ył stolicę pan stwa. Połoz ył wielkie zasługi w dziedzinie prawodawstwa 

hiszpan skiego. Zapoczątkował prace nad kodeksem, kto re ukon czył jego syn, 

Alfons. Zapisał się chlubnie na polu nauki i sztuk pięknych, był hojny w zapi-

sach na uniwersytety: w Salamance, w Walencji i w Valladolid. Był wzorem 

chrzes cijan skiego męz a stanu i rycerza: odwaz ny, mądry, czysty w obycza-

jach, dla pokonanych - wspaniałomys lny. Jak piękne było jego z ycie, tak nie 

mniej budująca była jego s mierc . W obecnos ci grando w hiszpan skich przyjął 

Wiatyk i udzielił synowi-następcy błogosławien stwa. Przy odmawia-

niu Te Deum oddał Bogu ducha dnia 30 maja 1252 roku. Zmarł na wodną pu-

chlinę, gdy miał 54 lata. Do wieku XVIII kult s w. Ferdynanda ograniczał się 

jedynie do miasta Sewilli. Kanonizował go papiez  Klemens XI w roku 1671. 



Wniebowstąpienie nie wskazuje nam nieobecności Boga,  
ale mówi że jest On żywy pośród nas w nowy sposób;  
nie jest już więcej w konkretnym miejscu na świecie  

tak jak był przed Wniebowstąpieniem;  
teraz w panowaniu Boga, obecny w każdej przestrzeni i czasie,  

bliski każdemu z nas. 

Papież Franciszek  

 

Ciemności nie usunie ciemność. 
Tego może dokonać tylko światło. 
Nienawiśći nie uleczy nienawiść. 

Nienawiść może uleczyć tylko miłość. 

Phil Bosmans 

 

 Z miłością jest jak ze słońcem. 
Kto ma słońce, temu może jeszcze dużo brakować. 

Kto słońca nie ma, temu brakuje wszystkiego 

Phil Bosmans 

CYTAT PRZY KAWIE 

Ws ro d cudo w, jakie przy tej okazji wymieniano, przypominano fakt, z e ciało 

S więtego było nienaruszone. Spoczywa w grobowcu w katedrze sewilskiej, 

w osobnej kaplicy kro lewskiej. Na sarkofagu z kryształu i złota jest połoz ona 

korona i insygnia kro lewskie. W doroczne s więto wyrusza procesja na ulice 

miasta. Na jej czele niesiony jest miecz s w. Ferdynanda. Po procesji otwiera 

się sarkofag i na nowo owija się zmumifikowane ciało na pamiątkę, z e umie-

rający kro l nakazał usunąc  wszystkie insygnia władzy i w s miertelnej bieliz -

nie posypał sobie popiołem głowę. Dnia 30 maja co roku przy sarkofagu 

S więtego pełnią honorową wartę władze miasta, biskup ze swoją kapitułą 

i kawalerowie zakonu rycerskiego. Na zakon czenie bywa wygłoszona formu-

ła: "Bardzo temu dawno, dnia 22 miesiąca Siwan, roku 5012 po stworzeniu 

s wiata, opus cił swoje ziemskie kro lestwo: Kastylię, Leon, Murcję, Toledo, 

Kordobę, Galicję, Jaen i Sewillę (...)". Potem urnę-sarkofag zamyka się. 
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Przed czterdziestu dniami obchodzilis my uroczystos c  Zmartwychwstania 
Pan skiego, a dzis  przypada uroczystos c  Wniebowstąpienia Pan skiego.  

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych, kto re odprawia-
my o godz. 17.30 – w tym tygodniu połączymy je z nowenną przed Zesłaniem 
Ducha S w. Przypominamy takz e o modlitwie ro z an cowej w rodzinach, do 
kto rej papiez  Franciszek zachęcił wiernych w miesiącu maju. W naszych mo-
dlitwach pamiętajmy o diakonach, kto rzy rozpoczęli rekolekcje przed przyję-
ciem s więcen  prezbiteratu oraz o młodziez y maturalnej.   

 Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Często-
chowskiej jest od poniedziałku do soboty po zakon czeniu porannej Mszy s w. 
do wieczornego naboz en stwa (w kaplicy mogą przebywac  trzy osoby). 

 We wtorek, 26 maja przypada wspomnienie S w. Filipa Nereusza, prezbie-
tara. W tym dniu modlimy się za wszystkie matki i okazji przypadającego ich 
s więta. Msza s w. w ich intencji zostanie odprawiona o godz. 18.00. 

 W piątek, 29 maja – wspomnienie S w. Urszuli Ledo chowskiej, dziewicy; 
zas  w sobotę – wspomnienie S w. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, 
patrona naszej diecezji. W tym dniu Ks. Biskup Ordynariusz Roman Pindel 
udzieli diakonom naszej diecezji s więcen  prezbiteratu. 

 Modlitewne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego 
rozpocznie się w naszym kos ciele w najbliz szą sobotę o godz. 19.30 (wspo lna 
modlitwa, Eucharystia i adoracja Najs więtszego Sakramentu).  

 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta 
i nos w czasie nabożeństw, a do Komunii św. 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.  

 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. Inatencje 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 - 25.05   

6.00  1. za zm. Marię i Leonarda Tymicho w 

18.00 1. za zm. Marię i Piotra Niedzielskich w 33 r. s m.; 2. za zm. Erykę Paluch 

     3. za zm. Ewę Stefaniak w 7 r. s m. oraz Mieczysława Naszczaka w 8 r. s m.  

WTOREK - 26.05 - Wspomnienie Św. Filipa Nereusza 

6.00  1. za zm. Beatę Babicką; 2.  za zm. Krystynę Mikusiak 

18.00 1. za zm. Marię Baran oraz Michała Mołdysza; 2. za zm. Wiktorię Załuską 

     3. W intencji Matek – dla z yjących o błogosławien stwo Boz e a dla zmarłych     

     o nagrodę nieba 

ŚRODA - 27.05                      

6.00  za zm. Bogdana Mrowca 

18.00 1. za zm. Eugenię i Eugeniusza Zinkiewiczo w;  

     2. za zm. Marię i Antoniego Dudko w; 3. za zm. mamę Wiesławę Demkowicz 

CZWARTEK - 28.05        

6.00  1. O błog. Boz e i zdrowie dla Marii i Lidii; 2. za zm. Jerzego Czepiela 

18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Mariana Szypuły w 60 r. ur.; 2. za zm. Mirosława Z urka 

     3. za zm. Henrykę Majdak 

PIĄTEK - 29.05 - WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 

 6.00  za zm. Danutę Kulaszkę 

18.00 1. za zm. Janusza Szafrana; 2. za zm. Krystynę Pysz;  

     3. za zm. Małgorzatę Ro z ycką 

SOBOTA - 30.05 - WSPOMNIENIE ŚW. JANA SARKANDRA 

6.00  1. za zm. Andrzeja Bieguna; 2. za zm. Marię Gawlas 

18.00 1. za zm. rodzico w Annę i Władysława Olejako w 

     2. za zm. Janinę i Czesława Malingiewiczo w 

19.30 Msza S więta Odnowy w Duchu S więtym 

NIEDZIELA - 31.05 - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

7.30  za zm. Irenę i Ludwika Grygielo w 

9.00  1. za zm. Alicję Szulakowską z rodzicami z obu stron 

     2. za zm. Romana Balcera 

10.30 1. Dziękczynna za dar kapłan stwa, z pros bą o dalsze błogosławien stwo 

        dla ks. Sławomira Młodzika oraz kapłano w pracujących w naszej parafii 

     2.  za zm. Edwarda Wro bla w 17 rocz. s mierci 

12.00 Dzięk.-błag. w int. Artura z okazji 55 r. ur. oraz błog. dla rodziny             

     Kasprzykowskich i Szkuto w 

14.00 CHRZEST: Magdalena Szuta 

18.00 za zm. w maju: Teresa Szejca-Dziuda, Mirosław Mazurkiewicz,             

     Janina Procner, Tadeusz Suchy, Danuta Mendroch, Paweł Kempny,        

     Krystyna Fijak, Danuta Gwoździewicz 

19.30 za zm. męz a Tadeusza Jo z wika  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dz 19, 1-8; Ps 68; J 16, 29-33 

Wtorek: Dz 20, 17-27; Ps 68; J 17, 1-11a 

Środa:  Dz 20, 28-38; Ps 68; J 17, 11b-19 

Czwartek: Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16; J 17, 20-26 

Piątek: Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19 

Sobota: Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11; J 21, 20-25 

Niedziela:  Dz 2, 1-11; Ps 104; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13 

         J 20, 19-23 

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

