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Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 

choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po-

środku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce 

i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 

was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane». 

I czytanie: Dz 2, 1-11; II czytanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13 

Psalm: Ps 104; Ewangelia: J 20, 19-23 

Pokój wam! Takimi słowami wita i pozdrawia zmartwychwstały Jezus swo-

ich ucznio w, kto rzy zalęknieni i bezradni zamknęli się z obawy przed Ż yda-

mi. Chrystus przynosi pokój, którego świat dać nie może, bo go nie posiada. Po-

ko j, kto ry porządkuje i daje siłę do działania. A kiedy w sercach Apostoło w 

juz  ten poko j zagos cił, mogą byc  posłani do s wiata. Aby jednak mieli oni moc 



W Ewangelii na dzis  czytamy: „Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 

im: Weźmijcie Ducha Świętego”. Jezus tchnął na apostoło w tak samo, jak 

przed wiekami Bo g tchnął na Adama. Ro wniez  w Wieczerniku jestes my 

s wiadkami nowego stworzenia. Ludzie, kto rzy byli zalęknieni, osamotnieni 

i zasmuceni, w kto rych brak było z ycia, zostają oz ywieni, bo otrzymują Du-

cha Oz ywiciela. Odtąd nie będą się juz  obawiac  Ż ydo w ani przyszłos ci. Duch 

Pocieszyciel czyni z ucznio w nowych ludzi. Kiedy Jezus wlewa w nas Ducha 

Ś więtego, moz emy mo wic , działac , kochac , jak On. Jezus poprzez swego Du-

cha daje nam swoją miłos c . Ta miłos c  wyraz a się przede wszystkim w prze-

baczeniu: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-

cie, są im zatrzymane”. Nie są to słowa odnoszące się jedynie do sakramentu 

pojednania. Jest to ro wniez  przebaczenie, kto rym obdarowujemy siebie na-

wzajem. Żdolnos c  przebaczenia bliz niemu, kto ry nas zranił jest wyrazem 

działania Ducha Ś więtego. Grzech i brak przebaczenia izoluje nas, blokuje 

i rozbija wewnętrznie. Przebaczająca miłos c  wprowadza poko j, harmonię 

i włącza we wspo lnotę. W naszym z yciu widzimy skutki działania Ducha 

Ś więtego, widzimy je po Jego owocach. Kaz dy chrzes cijanin w chwili chrztu 

i bierzmowania otrzymuje pełnię daro w. Pros my Ducha Ś więtego o odnowie-

nie w nas Jego mocy, pros my o przypomnienie nam, o tym jak szczodrze nas 

obdarował. 

  Panie! Proszę, wlewaj w moje serce swego Ducha, swoją Miłos c . Proszę, 

aby Duch Ś więty leczył moje zranienia, uczył przebaczania, oz ywiał i umac-

niał moje serce. Amen. 

głosic  wszystkim to, co widzieli i usłyszeli, Jezu tchnął na nich i powiedział: 

Weźmijcie Ducha Świętego! 

To Jego mocą uczniowie będą teraz działac , to Jego dary będą ich wspierac , 

chronic  i prowadzic , aby wypełnili powierzoną im misję. 

Kaz dy z nas, podczas chrztu s więtego, został napełniony Duchem Ś więtym. 

My ro wniez  otrzymalis my Jego moc, kto ra ma przemieniac  najpierw nas sa-

mych, a potem tych wszystkich, kto rych Bo g postawił na naszej drodze. Moz e 

ona byc  s wiatłem, kto re rozprasza mroki strachu, słabos ci, zwątpienia. Dlate-

go wołajmy, jak kiedys  papiez  Jan Paweł II, gdy przybył do swojej Ojczyzny: 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

Napełnienie Duchem Świętym 

Dla wyjas nienia tajemnicy napełnienia Duchem Ś więtym moz na się posłu-

z yc  pewnym poro wnaniem. To jest podobnie jak z „wypełnieniem” drutu 

energią elektryczną. Drut staje się przewodnikiem tej energii. 

Człowiek wypełniony Duchem Ś więtym staje się Jego przewodnikiem, 

przewodnikiem Boz ej energii. To stanowi podstawę s wiadectwa. Chodzi bo-

wiem nie o s wiadectwo drutu, ale energii, kto ra przez ten drut przepływa. 

Ś wiadectwo Ewangelii nie jest dowodem moz liwos ci człowieka, ale dowo-

dem tego, z e on jest pod napięciem energii Boga. Widac  to w jego decyzjach 

i wyborach, w jego słowach i postawie. Ś więci to przewody pod wysokim na-

pięciem Boz ej energii. 

Śakramentem, kto ry wypełnia człowieka Boz ą energią jest bierzmowanie. 

Przygotowanie do niego polega na us wiadomieniu owej jakos ciowej zmiany 

w z yciu po otrzymaniu Ducha Ś więtego. Jes li ktos  nie jest do tego przygoto-

wany, pozostanie jedynie w wymiarze doczesnym w skali swych moz liwos ci 

czysto ludzkich. Tak jak drut bez podłączenia spełnia zadania drutu i nic wię-

cej. Kto otrzymał bierzmowanie, winien wiedziec , z e w rękach Boga jest juz  

przewodem, kto rym energia mądros ci chce się posługiwac . 

Kos cio ł co roku obchodzi uroczys cie wspomnienie zesłania Ducha Ś więte-

go, by przypomniec  bierzmowanym ich nowe zadania. W tym dniu stajemy 

przed pytaniem, w jakiej mierze jestes my przewodnikiem energii Boga, 

a w jakiej nie. Pamiętajmy, z e drutem moz e się posługiwac  ksiąz ę tego s wia-

ta. Natomiast jes li o w drut jest pod napięciem energii Boz ej, posługuje się 

nim tylko Bo g. Śzatan chce go za wszelką cenę zniszczyc , bo energia Boz a na 

s wiecie nie jest mile widziana. 

Niech to kro tkie rozwaz anie będzie dla nas wezwaniem do refleksji nad 

naszym powołaniem. 
ks. Edward Śtaniek 

...I NIE TYLKO 

Dostrzegał w ludziach z marginesu zło, ale szukał w nich jedynie dobra.  

Franciszek urodził się 13 paz dziernika 1563 r. w Villa Śanta Maria 

(kro lestwo Neapolu). Pochodził ze znakomitej rodziny. Na chrzcie otrzymał 

imię Askaniusz. Kiedy miał 22 lata, zachorował s miertelnie. Żłoz ył wtedy 

s lub oddania się Panu Bogu na słuz bę i wyzdrowiał. Śtudiował teologię na 



uniwersytecie w Neapolu, przeplatając studia modlitwą, uczynkami pokutny-

mi i charytatywnymi. W 1587 r. przyjął s więcenia kapłan skie. Żaraz tez  włą-

czył się do bractwa kapłano w neapolitan skich, kto rych celem było towarzy-

szyc  skazanym na s mierc , opiekowac  się więz niami i galernikami. Kaplica 

stowarzyszenia była w pobliz u szpitala dla nieuleczalnie chorych. Dzieląc 

pomiędzy te instytucje swoje zajęcia, młody 

kapłan z wolna pozyskał dla swojej apostol-

skiej pracy podobnie gorliwych kapłano w. 

Na początku zgłosiło swo j akces dwo ch. Wszy-

scy trzej przyjaciele udali się do pustelni w Ca-

maldoli, by na modlitwie prosic  o s wiatło Du-

cha Ś więtego i opracowac  regułę. Postanowio-

no do s lubo w ubo stwa, czystos ci i posłuszen -

stwa dołączyc  s lub czwarty - nie przyjmowania 

z adnych godnos ci kos cielnych. Papiez  Śykstus 

V zatwierdził regułę - a więc i nowy zakon - 

w roku 1588. W ten sposo b Askaniusz razem 

z genuen czykiem Janem Adorno załoz ył nowy 

zakon Kanoniko w Regularnych Mniejszych, 

opiekujący się biednymi, chorymi i więz niami.  

Mając 26 lat, 9 kwietnia 1589 r., złoz ył s luby i w miejsce dotychczasowego: 

Askaniusz, przyjął nowe imię zakonne - Franciszek. W 1591 r. został genera-

łem zakonu. W roku 1591 otrzymał zaproszenie do objęcia opieki nad ko-

s ciołem Matki Boz ej Większej w Neapolu. W roku 1594 powstał pierwszy 

dom zakonu w Hiszpanii, w roku 1598 w Rzymie, przy kos ciele Ś w. Agnieszki 

na Placu Navona. W roku 1601 Franciszek załoz ył dom zakonny w Valladolid 

i trzeci z kolei w Hiszpanii, w Alcala. W roku 1606 powstał w Rzymie drugi 

dom nowego zakonu. Na własną pros bę Franciszek został zwolniony z obo-

wiązko w przełoz onego generalnego. Piastował urzędy niz sze: mistrza nowi-

cjatu i przełoz onego domu w Neapolu, potem wikariusza generalnego zako-

nu. Odznaczał się gorliwos cią, umartwieniem oraz naboz en stwem do Naj-

s więtszego Śakramentu. Popierał ze wszystkich sił - a takz e sam wprowa-

dzał, gdzie tylko mo gł - uroczyste wystawienia Najs więtszego Śakramentu, 

adoracje i procesje. 

Żmarł 4 czerwca 1608 r. w Anconie, pielgrzymując do sanktuarium Matki 

Boz ej w Loreto. Pochowano go w kos ciele Matki Boz ej Większej w Neapolu. 

W czasie pogrzebu wydarzył się wypadek nagłego uzdrowienia pewnego 

człowieka ze s miertelnej choroby. Po przepisanym przez prawo kos cielne 



Duch jest życiem. 

św. Augustyn 
 

Kto napełniony jest Duchem Świętym, ten przemawia różnymi językami. 
Różne języki to różne sposoby świadczenia o Chrystusie.  

Przemawiamy nimi wtedy, gdy inni widzą je w nas.  
Mowa jest skuteczna wtedy, kiedy przemawiają czyny. 

św. Antoni z Padwy 
 

Duch jest różnorodny w swoich darach. Tchnie tam, gdzie chce.  
Czyni to nieoczekiwanie, w miejscach nieoczekiwanych i w formach 
wcześniej niewyobrażalnych, ale ukazuje nam także, że działa On,  

mając na względzie jedno Ciało, i że działa w jedności jedynego Ciała. 

św. Jan Maria Vanney 
 

Duch Święty niczego mi nie odmawia. 

św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego 
 

Duch Święty, Posłaniec Bożej miłości, pragnie mieszkać w waszych 
sercach. Stwórzcie Mu przestrzeń w sobie poprzez słuchanie słowa 
Bożego, przez modlitwę oraz przez solidarność z biednymi i cier-

piącymi. Nieście ludziom Ducha pokoju i pojednania.  
Bóg, od którego pochodzi wszelkie dobro,  

dopełni każde dobre dzieło, jakie czynicie na Jego chwałę. 

Benedykt XVI  

CYTAT PRZY KAWIE 

procesie kanonicznym do chwały błogosławionych wynio sł Franciszka pa-

piez  Klemens XIV w roku 1770. Do katalogu s więtych wpisał go uroczys cie 

papiez  Pius VII w roku 1807. W roku 1840 s w. Franciszek Caracciolo został 

ogłoszony drugim - obok s w. Januarego - patronem Neapolu. W roku 1844 

ciało Ś więtego przeniesiono do kos cioła Śanta Maria di Monteverginella 

w Neapolu.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwie majowym o godz. 17.30; od ponie-
działku rozpoczną się o godz. 17.30 naboz en stwa czerwcowe ku czci Najs więtszego 
Śerca Pana Jezusa.  
 Modlitwy prowadzone przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym rozpocz-
ną się we wtorek, 2 czerwca o godz. 19.00; zas  o godz. 19.30 zostanie odprawiona 
Msza s w. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. 
 Kandydatów do bierzmowania obejmujemy naszymi modlitwami. Żaprasza-
my do wspo lnej modlitwy w czasie Mszy s w. w najbliz szą s rodę o godz. 18.00 i kon-
ferencji, kto re będą transmitowane na naszym parafialnym kanale YouTube. 
 Obchody liturgiczne tego tygodnia:  
poniedziałek – s więto Najs więtszej Maryi Panny Matki Kos cioła. Jest to zarazem Mi-
syjny Dzien  Chorych. Ż racji Dnia Dziecka, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich 
dzieciach. 
środa – wspomnienie Ś więtych męczenniko w Karola Lwangi i Towarzyszy. 
czwartek – s więto Jezusa Chrystusa Najwyz szego i Wiecznego Kapłana. 
 W tym tygodniu przypadają: 
pierwszy czwartek - dzień modlitw o nowe powołania do służby w Kościele.  
pierwszy piątek - dzień szczególnej czzci Najświętszego Śerca Pana Jezusa.  
Śenioro w naszej parafii zapraszamy na Mszę s w. o godz. 9.00.  
Dzieci zapraszamy na Mszę s w. o godz. 16.30. 
pierwsza sobota - dzień szczególnej czci Niepokalanego Śerca NMP. Czuwanie 
Fatimskie rozpocznie się w naszym kościele o godz. 17.00.  
 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos 
w czasie nabożeństw, a do Komunii św. przystępują w pierwszej kolejności 
osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Prosimy takz e zachowac  w kos ciele między 
sobą wymagany dystans (2 m.). Moz na ro wniez  uczestniczyc  we Mszy s w. na placu 
kos cielnym (korzystając z zew. nagłos nienia). 
 Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i s wiątecznej Mszy Ś więtej 
dla wszystkich mieszkan co w diecezji oraz przebywających na jej terenie, 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 wczes niejszym umo wieniu się 
z kapłanem w zakrystii lub poprzez telefon.  
 Dziękujemy za ofiary składane w czasie Mszy s w. przeznaczone na potrzeby na-
szego kos cioła i parafii. Dziękujemy takz e wszystkim, kto rzy przekazali ofiarę osobi-
s cie lub na konto parafialne.  
 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne moz na zamo wic  telefonicz-
nie w godzinach  kancelaryjnych. Śprawy losowe moz na załatwiac  poprzez kontakt 
z księdzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 
 W przyszłą niedzielę, 7 czerwca przypada uroczystos c  Najs więtszej Tro jcy – nasz 
odpust parafialny. W czasie sumy odpustowej pragniemy powierzyć Bogu 
wszystkich parafian oraz modlic  się w intencji ks. Romana z okazji 25-lecia kapłan -
stwa i ks. Wiesława z okazji imienin. Kazania odpustowe wygłosi ks. Jacek Pędzi-
wiatr. Godzinki ku czci NŚPJ będziemy s piewac  o godz. 7.10 

https://www.youtube.com/channel/UCZVzg83fS2cM8rGyVQudYtQ


INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 01.06 - ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA 
6.00  1. o pomys lny przebieg operacji i powro t do pełnego zdrowia dla Śtanisława 
     2. za zm. Żofię Muras 
18.00 1. za zm. Marię Gabzdyl; 2. za zm. Erwina Wojtyłkę 
     3. za zm. Jo zefa Cadra w 13 r. s m. 
WTOREK - 02.06                  
6.00  1. za zm. Janusza Śzafrana; 2.  za zm. Ryszardę Goszczyn ską 
18.00 1. za zm. Henrykę Majdak; 2. za zm. Alicję Mazur i Piotra Kaczora 
     3. za zm. Wojciecha Janika 
19.30 Msza s więta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała 
ŚRODA - 03.06 - WSP. ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY 
6.00  za zm. Leszka Łozę 
18.00 1. za zm. Aleksandrę Klisz; 2. za zm. Andrzeja Wilka; 3. za zm. Halinę Rozum 
     4. za zm. Edwarda Czadernę 
CZWARTEK - 04.06 - ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO     
                KAPŁANA 
6.00  za zm. Helenę Żabłocką 
18.00 1. za zm. Rudolfa Śzczerbaka; 2. za zm. Agatę Mro z-Olszewską w 12 r. s m. 
     3. za zm. Halinę Juchno 
PIĄTEK - 05.06              
6.00  Msza s w. wynagradzająca za zniewagi i bluz nierstwa wobec Najs więtszego     
     Śakramentu 
9.00  za zm. Barbarę Śikomas 
16.30 O pomys lny przebieg operacji dla Śandry oraz w intencji dzieci i ich rodzico w 
18.00 1. za zm. Jo zefa Wojtusiaka w 10 r. s m.; 2. za zm. Jadwigę Hryculak 
     3. za zm. Wiesława Kwiatkowskiego 
SOBOTA - 06.06                
6.00  1. za zm. Marię Tarkę w 1 r. s m.; 2. za zm. Bogusławę Pszczo łkę 
18.00 1. za zm. Mariana Mrowca w 7 r. s m. oraz Grzegorza Pałkę w 6 r. s m. 
     2. za zm. Franciszkę, Jana, Pawła Juraszo w z rodzicami; Marię, Antoninę       
     i  Śtanisława Cisowskich; 3. za zm. Beatę Babicką 
NIEDZIELA - 7.06 - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY  
7.30  za zm. Jo zefa i Henryka Bizonia 
9.00  1. Dzięk. za przeprowadzoną operację z pros bą o powro t do całkowitego  
     zdrowia dla Marii; 2. za zm. rodzico w Anastazję i Adama Ingramo w 
10.30 1. Dzięk.-błag. o zdrowie i błog. Boz e dla Eleonory z ok. 80 r. ur. 
     2. w int. Hanny i Jana Gasin skich z ok. 1 r. ur oraz za zm. babcię Marię Tarkę  
     w 1 rocz. s m.; 3. za zm. Ewę Piotrowską i Ryszarda Żiębę 
12.00 1. Suma Odpustowa w int. Parafian 
     2. Dzięk.-błag. w int. ks. Romana Kanafka z ok. 25 r. s więcen  kapłan skich 
     3. Dzięk.-błag. w int. ks. Wiesława Płonki z ok. imienin 
18.00 za zm. Władysława Jakobsze w 23 r. s m. oraz zmarłych z rodzin Jakobsze      
     i Krawco w 
19.30 za zm. Marię Grelę w 1 r. s m.  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dz 1, 12-14; Ps 87; J 2, 1-11 

Wtorek: 2 P 3, 12-15a. 17-18; Ps 90; Mk 12, 13-17 

Środa:  2 Tn 1, 1-3. 6-12; Ps 123; Mk 12, 18-27 

Czwartek: Hbr 10, 4-10; Ps 40; Mt 26, 36-42 

Piątek: 2 Tm 3, 10-17; Ps 119; Mk 12, 35-37 

Sobota: 2 Tm 4, 1-8; Ps 71; Mk 12, 38-44 

Niedziela:  Wj 34, 4b-6. 8-9; Ps Dn 3, 52-56; 2 Kor 13, 11-13 

         J 3, 16-18 

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 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Nabożeństwo czerwcowe: codziennie o 17.30 

  Spowiedź święta po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kapła-

nem. 

Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać telefonicznie. 

Poniedziałek -  18.40 - 19.00 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czwartek - 17.00 - 19.00 (I czwartek miesiąca - nieczynna) 

Piątek - 10.00 - 12.00 oraz 18.40 -19.00 

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

