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XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

14.06.2020 R. 

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak 

owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie 

wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 

na swoje żniwo». 

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy 

nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby 

i wszelkie słabości. 

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, 

i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bar-

tłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon 

Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do 

pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do 

owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest króle-

stwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczaj-

cie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawaj-

cie». 

I czytanie: Wj 19, 2-6a; II czytanie: Rz 5, 6-11 

Psalm: Ps 100; Ewangelia:  Mt 9, 36 - 10, 8 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi. Po to przecież przyszedł i wciąż 

przychodzi. Dlatego umarł za nas na krzyz u, dlatego oddaje nam się codzien-

nie w Eucharystii. Jezus wie jak bardzo Go potrzebujemy, ale czy my to wie-

my? Czy zastanawiamy się nad tym dokonując codziennych wyboro w, cza-

sem tak dalekich od Boz ej woli? Jak bardzo potrzeba nam Boz ego s wiatła 

i tych, kto rzy nam wskaz ą drogę. Jezus wybrał dwunastu i posłał ich do ludzi, 

aby s wiadczyli o Jego miłos ci, a swoje s wiadectwo potwierdzali znakami 

i cudami, kto re mocą Boz ą czynili.  

Dzis  tez  Bo g wybiera i posyła, bo s wiat wciąz  jest spragniony prawdy i mi-

łos ci. Szuka jej często po swojemu i doznaje rozczarowania. Ż niwo wpraw-

dzie wielkie, ale robotników mało. Wciąż za mało, bo to służba trudna i po 

ludzku niewdzięczna. Dlatego Jezus szuka tych, kto rzy Mu zawierzą i z miło-

s ci do Boga i człowieka będą głosic : Bliskie jest kro lestwo niebieskie. Bliskie, 

ale trzeba otworzyc  serce i przyjąc  je z pokorą, i nawro cic  się, i uwierzyc . Bo g 

zaprasza, ale człowiek ma wolną wolę i moz e to zaproszenie zignorowac .  

„Jezus, (…), litował się (…), bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające 

pasterza.” To zdanie nie traci na aktualnos ci ro wniez  dzisiaj. Jakz e często 

czujemy się znękani i opuszczeni. Iluz  ludzi jest pogubionych, zalęknionych, 

przygnębionych trudami codziennos ci, szukających oparcia i zrozumienia.  

W codziennym zabieganiu zapominamy o naszym Najlepszym Pasterzu, 

kto ry zna swoje owce po imieniu. A On czeka cierpliwie na najmniejszy znak 

i w Swej Miłos ci nieogarnionej wzrusza się do głębi naszą bezradnos cią i za-

gubieniem. Jak ojciec z przypowies ci o synu marnotrawnym, Bo g całym sobą 

cieszy się, gdy widzi swoje dziecko, kto re chce wro cic  do Niego. Nie tylko 

przygarnia i przebacza, ale takz e posyła. Nie czekając, az  będziemy idealni, 

kaz dego z nas wybiera, abys my głosili Jego Miłos c  tym, kto rzy Jej jeszcze nie 

poznali. Bo g nie patrzy na niesprzyjające okolicznos ci, ale kocha zawsze 

i w kaz dych warunkach. Nasze grzechy są przebaczone w męce i w s mierci 

Jezusa. On zmartwychwstał, zwycięz ył grzech i s mierc . Nie umierasz, jest z y-

cie wieczne. To jest dobra nowina! Nie musisz się bac , Duch S więty da ci moc 

przejs cia przez z ycie z krzyz em Jezusa do pełni miłos ci w Bogu, w zmar-

twychwstaniu naszego ciała, w chwale i szczęs ciu nieba. Z Jezusem wszystkie 

wydarzenia, szczego lnie te trudne, jak staros c , cierpienie, s mierc  – mają sens. 

Jest nim uczestnictwo w zbawczym planie Boga.  



TROCHĘ WIĘCEJ NIŻ KILKA SŁÓW...

Organy elektroniczne w Liturgii - tak czy nie?  

Wydawałoby się, z e prawdziwos c  Jezusa Chrystusa, obecnego pod praw-

dziwymi postaciami Chleba i Wina, konsekrowanymi przez dłonie prawdzi-

wego, wys więconego kapłana, w prawdziwym, s więtym, powszechnym 

i apostolskim Kos ciele oraz w obecnos ci wiernych gromadzących się na 

prawdziwej, s więtej Liturgii eucharystycznej niesie za sobą konsekwencję 

oddania prawdziwej i nalez ytej czci Jedynemu w Tro jcy S więtej Bogu. Zresz-

tą było tak przez lata, gdy do głosu dochodziła nadto wielowiekowa tradycja 

Kos cioła. Pisac  o tym w czasie przeszłym nie jest bez znaczenia, bo oto wkro-

czylis my w XXI wiek, moz na rzec nowoczesny w stosunku do poprzednich, 

wiek, kto ry w niebywały sposo b zrobił wielki krok do techniki. Nowocze-

snos c  więc stała się symbolem naszych czaso w i w konsekwencji zaczęła 

gniez dzic  się ro wniez  w naszych kos ciołach. Oczywis cie „wytworo w” tej no-

woczesnos ci nie nalez y wrzucac  do jednego worka, mo wiąc, z e w kos ciołach 

wszystkie nowinki techniczne są złe. Bo przeciez  na pewno wielką pomocą  

w uczestnictwie w Mszach s w. są dla wiernych nowoczesne, cyfrowe nagło-

s nienia, profesjonalne sprzęty do wys wietlania teksto w czy specjalne syste-

my sterujące dzwonami czy s wiatłem. Jednak są tez  i takie wynalazki, kto re 

nijak mają się do Tego, co dzieje się na ołtarzach naszych kos cioło w.  

Organy piszczałkowe są wielkim dobrem kultury, są własnos cią całej spo-

łecznos ci parafialnej, są nadto tez  odzwierciedleniem kultury, mys li czy tech-

niki. Kaz dy instrument jest niepowtarzalny i specjalnie zaprojektowany do 

konkretnego kos cioła. Jego prospekt, często bogato zdobiony, ale tez  i mate-

ria dz więkowa nadaje przestrzeniom sakralnym niepowtarzalny charakter. 

Instrument, kto ry nie bez przyczyny często nazywany jest „kro lem instru-

mento w”, jak wiadomo, przez wieki przeszedł drogę udoskonalen  technicz-

nych, a przez to stopniowo dorastał do rangi instrumentu liturgicznego. Or-

gany więc stały się swoistym pomnikiem organmistrzo w dla kolejnych poko-

len , pomnikiem, kto ry zawiera w sobie rozmaite udoskonalenia, do kto rych 

dochodzili przez wieki ich konstruktorzy i budowniczy. Wszystko po to, by 

ich rola i miejsce w kos ciele doprowadzały do godnej i nalez ytej chwały Bo-

z ej. Doskonale obrazują to słowa z obrzędu pos więcenia organo w, gdzie ob-

raz jednos ci Kos cioła w jego wielos ci ukazuje zgodne brzmienie piszczałek, 

a takz e modlitwa: (…) a jak wiele piszczałek łączy się w harmonijne akordy, 

szczego lnie tym, kto rzy są zagubieni i sami nie potrafią o to poprosic . Darmo 

dostałam i darmo pragnę rozdawac . Amen! 



tak pozwól i nam, członkom Twojego Kościoła, jednoczyć się we wzajemnej 

miłości braterskiej (…). Kaz dy instrument piszczałkowy przed oddaniem do 

uz ytku liturgicznego jest uroczys cie błogosławiony i pos więcany. W rozdzia-

le Konstytucji o Liturgii S więtej czytamy 120 punkt: W Kos ciele łacin skim 

należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny 

instrument muzyczny, którego brzmienie potęguje wzniosłość kościelnych ob-

rzędów, a umysły wiernych porywa ku Bogu i rzeczywistości nadziemskiej. Po-

kazuje to jednoznacznie jakie stanowisko podejmuje Kos cio ł. I co z  z tego, gdy 

nagle ktos  postanowił cały trud konstrukcyjny wraz z materią dz więkową 

włoz yc  do podzespoło w elektronicznych, i pod przykrywką taniego, elektro-

nicznego substytutu organo w piszczałkowych sprzedawac  po polskich ko-

s ciołach, za nies wiadomym przyzwoleniem proboszczo w. Często wiąz e się to 

tez  z tym, z e głos niki potrzebne do generowania sztucznego, elektronicznego 

dz więku montuje się w atrapach przypominających prospekt organowy, a co 

gorsza – dochodzi do dewastacji zepsutych instrumento w piszczałkowych, 

będących w złym stanie, poprzez opro z nienie często zabytkowego wnętrza 

z piszczałek i mechanizmo w i zastąpienie go głos nikami. Biorąc to pod uwa-

gę Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kos cielnej dopowiada 

więc: (…) Instrument elektroniczny dopuszcza się do użytku w liturgii jako 

tymczasowy. Nie należy więc dodawać do niego sztucznego prospektu, ale dą-

żyć do budowy organów piszczałkowych.  

„Przepisy są jak S więta – obchodzimy je regularnie” - to popularne powie-

dzenie az  wręcz cis nie się na usta, gdy w naszej polskiej rzeczywistos ci, 

w parafii zamiarującej wybudowanie organo w, do głosu dochodzą stwier-

dzenia: „parafii nie stac  na wybudowanie organo w”, „organy są zbyt drogie 

w utrzymaniu”, „organy trzeba regularnie stroic , a parafii naszej na to nie 

stac ”. To nie cytaty filmowe, ale rzeczywiste wypowiedzi niedoinformowa-

nych księz y, z kto rymi sam zetknąłem się w swoim z yciu, m.in. pracujących 

w parafii s w. Stanisława BM w Andrychowie, gdzie niedawno zakupiono cy-

frowe „organy” oraz pełną kiczu sztuczną atrapę prospektu. Us wiadomic  so-

bie trzeba dwie rzeczy, po pierwsze – istotnie, budowa od podstaw organo w 

piszczałkowych nie jest tania, lecz finanse nie są przeszkodą, poniewaz  nikt 

nie kaz e budowac  organo w natychmiast. Skoro elektroniczny instrument 

moz e tymczasowo słuz yc  podczas Liturgii, to wtedy jest to czas, w kto rym 

stopniowo, ale regularnie moz na zaopatrywac  kos cielne konto na rzecz bu-

dowy organo w. Wszystko zaplanowane tak, by parafia mogła normalnie 

funkcjonowac  bez finansowego uszczerbku. Wiele parafii w Polsce, m.in. 

Warszawa-Anin czy Krako w-Wieczysta mogą się pochwalic  udz wignięciem 



tego finansowego trudu, poniewaz  w kos ciołach tych, dzięki ofiarnos ci wier-

nych, ale i przede wszystkim wytrwałos ci i chęci proboszcza organy powsta-

ły. Po drugie – prawdziwe organy, pod warunkiem dobrego serwisowania, są 

duz o bardziej z ywotniejsze od elektronicznych. W naszym kraju ro wniez  

moz na wymienic  instrumenty, takie jak w kos ciele s w. Elz biety w Cieszynie, 

w Farze Poznan skiej, Lez ajsku czy w Jędrzejowie, kto re przetrwały setki lat 

w stanie nienaruszonym, będąc oczywis cie regularnie strojone i naprawiane 

tak, by mogły jak najdłuz ej słuz yc . Napomknę tylko, z e instrument elektro-

niczny zazwyczaj po zepsuciu po prostu wymienia się na nowy, poniewaz  nie 

opłaca się go naprawiac , tak jak zresztą lodo wki, pralki czy inne sprzęty, kto -

re raczej nie zagrzewają długotrwałego miejsca w naszych domach. Postęp 

technologiczny, kto ry na co dzien  ułatwia nam z ycie sprawia, z e wszystko 

staje się jednorazowe. A przeciez  nasze kos cioły i budowane w nich organy 

powstają na wieki tak, by mogły z nich korzystac  kolejne pokolenia wier-

nych. Dla chcącego nic trudnego. Więc jes li proboszcz chce, by w jego kos cie-

le Liturgia była rzeczywis cie s więta i prawdziwa, to nie będzie dla niego pro-

blemem organizacja odpowiedniej zbio rki przeznaczonej na budowę tego 

s więtego instrumentu. Wiele instrumento w uz ywanych sprowadza się z za-

granicy, co jest pewną alternatywą dla parafii, kto ra chce miec  instrument 

w kro tkim czasie i za mniejsze pieniądze. To rozwiązanie jest rzeczywis cie 

mniej kosztowne, jednak problemem okazuje się czasami fakt, z e taki instru-

ment nie jest w dobrym stanie technicznym i przed oddaniem go do uz ytku 

trzeba dokonac  remontu, kto ry kosztami doro wnuje budowie instrumentu 

od podstaw.  

Kos cio ł zawsze dbał o rzetelnos c  działania, bo przeciez  przez wieki nie 

godziło się ustawiac  w nastawach ołtarzowych drukowanych reprodukcji 

nawet najpiękniejszych dzieł wielkich mistrzo w, w ozdobieniu kos cioła 

sztuczne kwiaty wykonane z bibuły czy plastiku nigdy nie zastąpią prawdzi-

wych i z ywych kwiato w, a prawdziwego piękna witraz y nie ujrzymy w szy-

bach imitujących kolorowe szkło. Takich przykłado w moz na wymieniac  duz o 

więcej. Tak samo jest i z organami – instrument elektroniczny, choc by naj-

większej klasy, nigdy nie zastąpi prawdziwego instrumentu piszczałkowego. 

Tak więc, jes li s wiadomos c  oddania Bogu tego co najlepsze będzie prioryte-

tem w wyborze instrumentu do przestrzeni sakralnej, wo wczas organy pisz-

czałkowe mają szansę dalej porywac  zmysły wiernych ku Najwyz szemu. Jes li 

natomiast podstawowym argumentem ma byc  tanios c  i szybkos c  zakupu, za 

czym mają przemawiac  względy finansowe, to nic dziwnego, z e częs c  na-

szych s wiątyn , prawdziwych wszakz e, wypełniona jest jednak pustym i ułud-



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwie czerwcowym ku czci Naj-

s więtszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.30. W niedziele czerwcowe Godzinki 

ku czci NSPJ s piewamy o godz. 7.10. 

 Adoracja Najświętszego 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. 

 Obchody liturgiczne tygodnia:  

s roda – wspomnienie S w. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. 

piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji uroczysto-

s ci nie obowiązuje wstrzemięz liwos c  od pokarmo w mięsnych. 

sobota – wspomnienie Niepokalanego Serca Najs więtszej Maryi Panny. 

 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta 

i nos w czasie nabożeństw w kościele. Do Komunii s w. przystępują 

w pierwszej kolejnos ci osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę.  

 Dyspensa od uczestniczenia we Mszy s w. niedzielnej i s wiątecznej jest za-

chowana wobec oso b chorych, starszych i bojących się zakaz enia wirusem.  

W niedzielę i s więta transmitujemy Msze s w. na parafialnym kanale YouTu-

be.  

 Sakramentu pokuty udzielamy przed kaz dą Mszą s w.- prosimy to wcze-

s niej zgłosic  w zakrystii lub bezpos rednio skontaktowac  się z kapłanem. 

 Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domu są moz liwe po 

wczes niejszym zgłoszeniu w zakrystii lub bezpos rednio u duszpasterzy. 

 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  te-

lefonicznie w godzinach  kancelaryjnych. Potrzebne dokumenty i sprawy lo-

sowe moz na załatwiac  poprzez kontakt z księdzem pełniącym w danym dniu 

dyz ur. 

nym brzmieniem cyfrowego „produktu sztucznos ci”. Dlatego tak waz ny jest 

dialog i us wiadomienie rządco w parafii, by problem umieszczania takich in-

strumento w w naszych kos ciołach zlikwidowac . 

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


INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 15.06      

6.00     za zm. Zbigniewa Mieszczaka 

18.00  1. Dzięk.-błag. w int. Bogdana z ok. 60 r. ur. oraz 35 r. s l. Graz yny             

            i Bogdana; 2. za zm. Bronisławę Wilczak; 3. za zm. Czesławę Gewinner 

            4. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 8) 

WTOREK - 16.06                  

6.00     1. Dzięk.-błag. w int. Wojciecha z ok. 35 ur. 

            2. za zm. Renatę Koziorowską 

18.00  1. za zm. Justynę Szczerbak; 2. za zm. Wandę Miodon ską 

            3. za zm. siostrę Krystynę oraz brata Bernarda Kapę 

            4. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 9) 

ŚRODA - 17.06  WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO 

6.00     za zm. Emilię Czader 

18.00  1. o pomoc w trudnej sprawie; 2. za zm. Rudolfa; 3. za zm. Marię Gawlas 

            4. za zm. Bolesława S lusarza; 5. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 10) 

CZWARTEK - 18.06        

6.00     za dusze w czys c cu cierpiące – Msza s w. z ofiar do skarbony 

18.00  1. za zm. Edwarda Kubicę; 2. za zm. Zofię Muras 

            3. za zm. Barbarę Krzywiznę;  4. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 11) 

PIĄTEK - 19.06 - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA  

 6.00    za zm. Leszka Międzybrodzkiego w 1 r. s m. 

18.00  1. za zm. Bogusława Lalickiego w 2 r. s m.; 2. za zm. Kazimierza Kubicę 

            3. za zm. Stanisławę Golec; 4. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 12) 

SOBOTA - 20.06 WSP. NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

6.00     za zm. Barbarę Rączkę 

18.00  1. za zm. Alicję i Wiktora oraz Ewę Zbijowskich;  2. za zm. Jana Gaszka     

            oraz rodzico w z obu stron;  3. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 13) 

            CHRZEST PO MSZY S W.: Kordian Andrzej Gawlas 

NIEDZIELA - 21.06 - 12 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30     za zm. Alojzego Wolasa oraz zmarłych z rodziny 

9.00     1. za zm. Mieczysława Dobiję w 5 r. s m.; 2. za zm. Pawła Jakubca 

10.30  1. CHRZTY I ROCZKI: Franciszek Mos cicki;  

            2. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 14) 

12.00  Dzięk.-błag. w int. Emilii i Bronisława Błachan co w z ok. 50 r. s l. 

18.00  za zm. Władysława Owerkowicza i zm. z rodziny 

19.30  za zm. Helenę Wiertelorz w 10 r. s m. i zm. z rodziny  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  1 Krl 21, 1b-16; Ps 5; Mt 5, 38-42 

Wtorek: 1 Krl 21, 17-29; Ps 51; Mt 5, 43-48 

Środa:  2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31; Mt 6, 1-6. 16-18 

Czwartek: Syr 48, 1-14; Ps 97; Mt 6, 7-15 

Piątek: Pwt 7, 6-11; Ps 103; 1 J 4, 7-16; Mt 11, 25-30 

Sobota: Iz 61, 9-11; Ps 1 Sm 2, 1-8a; Łk 2, 41-51 

Niedziela:  Jr 20, 10-13; Ps 69; Rz 5, 12-15 

                  Mt 10, 26-33          

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

