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Jezus powiedział do swoich apostołów: 

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wy-

jawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię 

wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszaj-

cie na dachach. 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie 

się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają 

dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie 

spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. 

Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja 

przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludź-

mi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie». 

I czytanie: Jr 20, 10-13; II czytanie: Rz 5, 12-15 

Psalm: Ps 69; Ewangelia: Mt 10, 26-33  



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Często nam się zdarza postrzegać  Pana Boga jako Kogos , kto mys li i działa 

na podobnyćh zasadaćh jak ćzłowiek. Przypisujemy Mu ludzkie ćećhy, ludz-

kie zaćhowania i tak trudno nam zrozumieć , z e On jest Kims  zupełnie innym, 

nie do ogarnięćia naszym rozumem; nigdy się nie myli, nie popełnia błędo w, 

nie ćofa raz danej obietnićy. Bo g koćha kaz dego z nas zawsze i mimo wszyst-

ko, ćhoć  nie akćeptuje zła, kto re popełniamy. Zna dobrze nasze serća, mys li 

i ćzyny, ale nas nie odrzuća lećz delikatnie prowadzi i poućza, jak najlepszy 

Ojćieć. Chće tez , aby w naszyćh serćaćh nie było straćhu z powodu tego, ćo 

inni o nas wiedzą, ćo moz e nas spotkać  ze strony niez yćzliwyćh, bo jedynie 

On jest Tym, kto ry ma prawo i moć nas oćeniać  i osądzić . A kiedy wybieramy 

kłamstwo zamiast Prawdy, z yjemy tak, jakby Boga nie było, ma prawo ciało 

i duszę zatracić w piekle. Ale w nieskońćzonej Swojej miłośći do końća będzie 

o nas zabiegał, pomagał, ratował od złego, ćhoć  ćzasem tak trudno nam zro-

zumieć  Jego działanie. Mo wi nam dzisiaj z wielką miłos ćią: nie bo jcie się, je-

steście ważniejsi niż wiele wróbli, a przećież o każdego z nićh Bóg się troszćzy.  

Panie, naućz nas ufać  Twoje miłos ći, głosić  ją s wiatu i z yć  nią kaz dego dnia.  

W dzisiejszym fragmenćie Ewangelii Jezus mo wi do nas piękne słowa 

umoćnienia: „Nie bójcie się ludzi” i dalej „Nie bójcie się tych, którzy zabijają 

ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. Z yćie według Ewangelii nie jest łatwe. Czę-

sto wiąz e się z trudem, krzyz em, wprowadza podziały, osądza serća, stawia 

przed koniećznos ćią radykalnego wyboru. Boimy się szćzego lnie o nasze ćia-

ło, a więć o to, ćo jest przemijająće. Lękamy się o nasz spoko j, naszą sytuaćję 

z yćiową, rodzinę, prestiz , posadę, boimy się, by nie zostać  odrzućonym, osa-

motnionym, wys mianym ćzy z le zrozumianym. Zaufanie Jezusowi i Boz ej 

Opatrznos ći jest siłą do przezwyćięz ania wszystkićh obaw i lęko w, więć nie 

bo jmy się trudnos ći, niezrozumienia, a moz e nawet przes ladowan , bo Pan 

Bo g koćha nas miłos ćią bezwarunkową. Dlatego nie wstydz my się naszej 

wiary, nie wstydz my się wykonania znaku krzyz a, gdy np. przećhodzimy 

w pobliz u kos ćioła. Przyznawajmy się do Jezusa, naszego Zbawićiela, 

s wiadćzmy o Jego Miłos ći naszym z yćiem. Zaufanie Jezusowi nie ućhroni od 

trudnos ći, ćioso w, poraz ek, odtrąćenia. Jednak rany nie przenikną do głębi 

naszego serća. Nie staniemy się przez nie zgorzkniali, ćynićzni, ale pozosta-

niemy łagodni, koćhająćy, umiejąćy przebaćzać .  

Panie! W łaskawos ći Swojej udzielaj mi Dućha męstwa i bojaz ni Boz ej, 

abym zawsze i w kaz dej sytuaćji umiała przyznawać  się do Ciebie. Amen! 



...I NIE TYLKO 

Sposób na lęk 

Jes li Jezus mo wi: „Nie bo jćie się ludzi”, to znaćzy, z e wie, z e się ićh boimy – 

z e ćzłowiek boi się drugiego ćzłowieka. Co mogą zrobić  nam ludzie? Jezus 

zwraća na to uwagę i zdaje się mo wić : „Pomys lćie, ćo wam mogą zrobić ? 

Przećiez  nić wam nie zrobią. Powiedzą innym, ćo robićie, wszysćy się o tym 

dowiedzą? Zabiją was? Najwyz ej mogą was zabić ”. 

To zaskakująće, bo ktos  mi powiedział: „Jak to? Przećiez  jes li mogą zabić , to 

mogą zrobić  najgorszą rzećz”. Nie. Najgorszą rzećzą nie jest zabićie ćzłowie-

ka. Najgorszą rzećzą jest zabićie duszy. Ciało moz na zabić ... W odniesieniu do 

szpitala mo wimy, z e najgorszą rzećzą nie jest to, z e odetnie się paćjentowi 

rękę lub nogę albo z e przejdzie operaćję. Najgorszą rzećzą w szpitalu jest to, 

z e moz esz straćić  z yćie. Tutaj jednak zabićie ćiała nie jest odebraniem z yćia. 

O odwadze 

Miłosierdzie jest zawsze aktem odwagi. Trzeba bowiem w nim opowie-

dzieć  się po stronie ćzłowieka skrzywdzonego. Nikt nie ma obowiązku bronić  

samego siebie. Ale ućzen  Jezusa ma obowiązek reagować  na krzywdę spo-

łećzną – ile razy widzi krzywdzonego, winien mądrze stanąć  w jego obronie. 

Jezus wzywa do odwagi. Nie bo jćie się ludzi! „Nie bo jćie się tyćh, kto rzy za-

bijają ćiało!” (Mt 10,28). Jeremiasz oddaje pomstę za wyrządzone mu krzyw-

dy w ręće Boga. Znalazł się bowiem w takiej sytuaćji, z e juz  nie moz e lićzyć  

nawet na przyjaćio ł. Tak w z yćiu bywa. Bo g zawsze stoi po stronie krzywdzo-

nego, ćhoć  nie zawsze interweniuje natyćhmiast, by go ratować . Stał po stro-

nie Syna na Golgoćie, ale nie interweniował, lećz ćzekał, az  On wykona zada-

nie do kon ća. 

Lęk potrafi sparaliz ować  serće tak, z e nie jest ono w stanie podjąć  dzieł 

trudnyćh, w kto ryćh trzeba ryzykować . Miłosierdzie wobeć ludzi słabyćh po-

lega w wielkiej mierze na tym, by ićh oćhronić  przed agresją s rodowiska, 

przed niesprawiedliwym sądem, butami, kto re depćą, pięs ćiami, kto re ude-

rzają, słowami, kto re ranią. Tak jest w rodzinie, w szkole, w zakładzie praćy, 

na ulićy, w mediaćh... Trzeba wejs ć  między tego, kto jest raniony, a tego, kto -

ry zadaje bo l. Wiele dzieł miłosierdzia nie jest podejmowanyćh tylko ze stra-

ćhu przed moćnymi. 

Odwaga jest potrzebna do doskonalenia wyobraz ni miłosierdzia. Miłosier-

dzie musi się bowiem lićzyć  z atakami na tego, kto je okazuje. 
ks. Edward Staniek 



Człowiek umiera duz o wćzes niej, niz  umiera jego ćiało. Człowiek umiera 

wtedy, gdy umiera jego dusza. Gdy więć ćzłowiek dojdzie do tego, z e dusza 

jest najwyz szą wartos ćią, z e z yćie prawdziwe, kto re nigdy się nie kon ćzy, jest 

najwyz szą wartos ćią, nie będzie bał się tego, ćo mogą mu zrobić  ludzie. Jest 

to oćzywis ćie moz liwe dopiero wtedy, gdy pozna się swoją wartos ć . Gdy 

ćzłowiek uwierzy, z e jest naprawdę waz niejszy niz  wro ble. S wietny przykład 

podaje Jezus: „Czyz  nie sprzedają dwo ćh wro bli za asa?”. As był jednostką 

pienięz ną. Moz na było zarobić  szesnas ćie aso w za dzien  praćy. Jes li lićzyć  

dwanas ćie godzin praćy, to moz na powiedzieć , z e na tego jednego asa trzeba 

było praćować  około ćzterdziestu paru minut. Jes li więć dostaje się dwa 

wro ble za asa, to znaćzy, z e na jednego wro bla praćuje się około dwudziestu 

minut. Jez eli Pan Bo g ćzuwa nad stworzeniem, kto rego wartos ć  to odpo-

wiednik dwudziestu minut praćy, to ćo dopiero nad nami! Trzeba mieć  s wia-

domos ć , z e jes li wszystkie włosy na naszej głowie są polićzone, to znaćzy, z e 

Bo g nas ćeni bardziej, niz  my ćenimy samyćh siebie. I Bo g wie o nas o wiele 

więćej, niz  my wiemy o sobie, bo my nie jestes my w stanie polićzyć  swoićh 

włoso w. Chodzi więć o to, z eby uwierzyć , z e naprawdę jestes my dla Boga 

ćenni. Chodzi o to, z eby się nie bać  tego, z e nas ludzie zabiją, z e doniosą, z e 

będą atakować . Bo g to wszystko widzi. Bo g nad tym wszystkim ćzuwa. Jez eli 

to dopuszćza, to ma w tym jakis  plan, ćel, kto ry sprawia, z e wyjdzie nam to 

na dobre. Mamy się więć nie bać , z e ludzie mogą nam ćos  zrobić . Tu oćzywi-

s ćie ćhodzi o kwestię wiary, bo jez eli widzę w lesie nadćhodząćego wilka, to 

zaćzynam się bać , ale jez eli widzę, z e po mojej stronie stoi sto niedz wiedzi, to 

tego wilka nie będę się juz  bał. Chodzi więć o to, z eby zrozumieć , z e Bo g, kto -

ry jest wszećhmogąćy, jest przy nas. Jest naprawdę przy nas i się nami inte-

resuje. Dopiero wtedy ćzłowiek przestanie się lękać . 

Kolejna kwestia to rozgłaszanie na daćhaćh. Bardzo mi się podoba to sfor-

mułowanie, bo ono mo wi, z eby się nie bać  ludzi, bo i tak wszystko stanie się 

jawne. Nie ma nić tajemnego, o ćzym by się nie miano dowiedzieć , a to, ćo się 

słyszy na ućho, i tak ma być  rozgłaszane na daćhaćh. Dlaćzego to jest takie 

waz ne? Jest to waz ne z tego względu, z e nieraz ludzie się boją, z eby nie wy-

szła na jaw jakas  prawda o nićh. Z eby nie wyszedł na jaw jakis  grzećh. Cza-

sem mo wią: „Jejku, tamten został tak obsmarowany w mediaćh! Tamtemu 

tak się dostało...”. Ale przećiez , ludzie koćhani, wszystko wyjdzie na jaw! 

Przećiez  przyjdzie ćzas sądu ostatećznego i wszystkie dran stwa wyjdą na 

jaw! To nie tak, z e niekto rym się udało, bo o nićh nie mo wią, a niekto rzy mie-

li pećha, bo inni się o nićh dowiedzieli. To, ćo robią media z ludz mi i z ićh 

grzećhami, to nić w poro wnaniu z tym, ćo zrobi sąd ostatećzny z ćzłowie-



Ciała rodzą się dzięki widzialnym rodzicom,  
dusza zaś dostępuje odrodzenia przez wiarę. 

św. Cyryl Jerozolimski 

Gdy ktokolwiek wyrządził ci przykrość, nie patrz na niego,  
ale na Szatana, który go do tego nakłonił.  

Na Szatana skieruj cały swój gniew.  
Temu zaś, który uległ Szatanowi okaż litość.  

Jeżeli tego nie uczynimy, na próżno i daremnie przyszliśmy na ten świat, 
a raczej przyszliśmy na nasze nieszczęście.  

św. Jan Chryzostom 

Szatan posługuje się nami, aby nas pokonać; my jesteśmy jego bronią. 
On nie pokona nas, jeżeli nie oddamy się w  jego ręce,  

ponieważ potrzebuje naszej zgody, aby doprowadzić nas do upadku. 

św. Albert Wielki 

CYTAT PRZY KAWIE 

kiem. Dopiero wtedy wyjdą na jaw wszystkie zamysły serć! Dlatego jez eli juz  

dzisiaj słyćhać  na s wiećie o tym, ćo robię, to nie powinienem się bać  ani lę-

kać , bo to jest nić innego jak tylko antyćypaćja sądu ostatećznego. O kaz dym 

i o kaz dej wszystko zostanie powiedziane. Nie bo jmy się prawdy o nas, bo 

i tak wszystko będzie kiedys  jawne. 

Trzećia sprawa to pro ba powiązania lęku przed ludz mi z koniećznos ćią 

przyznawania się do Boga. „Do kaz dego, kto się przyzna do Mnie przed ludz -

mi – mo wi Jezus – przyznam się i Ja przed moim Ojćem, kto ry jest w niebie”. 

Moz e włas nie jest tak, z e gdy ćzłowiek przyznaje się do Jezusa, gdy mo wi do 

ludzi o Jezusie, to staje się moćniejszy... W lęku przed ludz mi bardzo waz ne 

jest, by bronić  siebie moćą s wiadećtwa, by mo wić  o Jezusie: „On jest moim 

Panem”, „On jest wszećhmogąćy, ja wiem, z e tylko w Nim jest moja ućiećzka”. 

Mo wiąć o Nim przed ludz mi, umaćniam się. Sprawiam, z e Bo g ros nie we 

mnie. Sprawiam ro wniez  to, z e znika mo j lęk. Przyznanie się przed ludz mi do 

Jezusa nie jest jakims  surowym ćzy abstrakćyjnym przykazaniem albo naka-

zem – jest lekarstwem na lęk przed ćzłowiekiem. Boisz się ludzi? Uwierz 

w to, z e Bo g jest przy tobie, i mo w to wszystkim. Zwłaszćza tym, kto ryćh się 

boisz. 
ks. Wojćiećh Węgrzyniak 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwie czerwcowym ku ćzći Naj-
s więtszego Serća Pana Jezusa o godz. 17.30. W niedziele ćzerwćowe Godzinki 
ku ćzći NSPJ s piewamy o godz. 7.10. 

 W s rodę, 24 ćzerwća, przypada uroczystos c  Narodzenia S w. Jana Chrzci-
ciela. 

 Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy do wysłućhania konferenćji 
online w s rodę po Mszy s w. wiećzornej. 

 Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego  zostanie 
odprawiona w piątek, 26 ćzerwća o godz. 8.00.  

 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta 
i nos w czasie nabożeństw w kościele. Do Komunii św. przystępują 
w pierwszej kolejnos ći osoby przyjmująće Pana Jezusa na rękę.  

 Dyspensa od ućzestnićzenia we Mszy s w. niedzielnej i s wiątećznej jest za-
ćhowana wobeć oso b ćhoryćh, starszyćh i bojąćyćh 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 wćze-
s niej zgłosić  w zakrystii lub bezpos rednio kontaktować  się z kapłanem. 

 Odwiedziny ćhoryćh z posługą sakramentalną w domu są moz liwe po 
wćzes niejszym zgłoszeniu w zakrystii lub bezpos rednio u duszpasterzy. 

 Dziękujemy za ofiary składane w ćzasie Mszy s w. przeznaćzone na potrze-
by naszego kos ćioła i parafii. Dziękujemy takz e wszystkim, kto rzy przekazali 
ofiarę osobis ćie lub na konto parafialne.  

 Kanćelaria parafialna jest niećzynna. Intenćje mszalne moz na zamo wić  
telefonićznie w godzinaćh  kanćelaryjnyćh. Potrzebne dokumenty i sprawy 
losowe moz na załatwiać  poprzez kontakt z księdzem pełniąćym w danym 
dniu dyz ur. 

 Zmarł ks. prałat Zbigniew Powada, długoletni proboszćz katedry św. 
Mikołaja w Bielsku-Białej. Msza s w. pogrzebowa rozpoćznie się w s rodę,       
24 ćzerwća o godz. 14.00; po niej kondukt pogrzebowy na ćmentarz przy         
ul. Grunwaldzkiej. 

Człowiek nie jest duszą używającą ciała, lecz kompozycją duszy i ciała. 

św. Tomasz z Akwinu 

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


INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 22.06      

6.00   za zm. Jerzego Mićhałowskiego 

18.00 1. za zm. Alićję i Stanisława Mazuro w oraz Piotra Kaćzora 

          2. za zm. Erykę Palućh; 3. za zm. Bogdana Mrowća;  

          4. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 15) 

WTOREK - 23.06                  

6.00   1. za zm. Edwarda Czadernę; 2. za zm. Beatę Babićką 

18.00 1. za zm. Jo zefa Zemćzaka; 2. za zm. Małgorzatę Ro z yćką 

          3. za zm. Ryszardę Goszćzyn ską; 4. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 16) 

ŚRODA - 24.06 - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

6.00   za zm. Marię Wo jćik 

18.00 1. Dzięk.-błag. z pros bą o Boz e błog. dla Alićji z ok. 70 urodzin i imienin  

          oraz dla jej najbliz szyćh  

          2. za zm. rodzićo w Antoninę i Wawrzyn ća oraz zm. z rodziny 

          3. za zm. Stefana Osaka4. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 17) 

CZWARTEK - 25.06        

6.00   za zm. Marię i Leonarda Tymićho w 

18.00 1. za zm. Jana i Piotra Pawełćzyka; 2. za zm. Barbarę Galoćh w 3 r. s m. 

          3. za zm. Emilię Czader; 4. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 18) 

PIĄTEK - 26.06            

6.00   za zm. Andrzeja Bieguna 

8.00   Msza s w. na zakon ćzenie roku szkolnego i katećhetyćznego 

18.00 1. za zm. Władysławę Murzyn-Federowićz i Władysława Dybćzyn skiego 

          2. za zm. Henrykę Majdak; 3. za zm. Bolesława S lusarza 

          4. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 19) 

SOBOTA - 27.06                

6.00   1. Dzięk.-błag. w int. Miećzysława Czudka z ok. 90 urodzin 

          2. za zm. Halinę Rozum 

18.00 1. za zm. Jana i Annę Wisło w; 2. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 20) 

NIEDZIELA - 28.06 - 13 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30   za zm. ojća Franćiszka i brata Stanisława 

9.00   Dzięk.-błag. w int. Stanisławy i Andrzeja Sikoro w w 49 r. s lubu 

10.30 1. za zm. Pawła Kempnego; 2. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 21) 

          CHRZEST PO MSZY S W.: Jakub Kaćper Kotowicz 

12.00 1. Dzięk.-błag. w int. Marii i Grzegorza z ok. 30 urodzin i 6 r. s lubu  

          oraz syna Maksymiliana w 1 roćz. urodzin 

          2. Dzięk.-błag. w int. Ryszarda z ok. 18 urodzin 

          3. za zm. Janinę i Edwarda Parduso w oraz Stanisławę i Erwina Kowalo w 

18.00 za zm. Pawła Staćhurę 

19.30 za zm. Zofię Staszak w 2 r. s m.  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18; Ps 60; Mt 7, 1-5 

Wtorek: 2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Ps 48; Mt 7, 6. 12-14 

Środa:  Jr 1, 4-10. Ps 71; 1 P 1, 8-12; Łk 1, 5-17 

Czwartek: 2 Krl 24, 8-17; Ps 79; Mt 7, 21-29 

Piątek: 2 Krl 25, 1-12; Ps 137; Mt 8, 1-4 

Sobota: Lm 2, 2. 10-14. 18-19; Ps 74; Mt 8, 5-17 

Niedziela:  2 Krl 4, 8-12a. 14-16a; Ps 89; Rz 6, 3-4. 8-11 

                  Mt 10, 37-42 

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

