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W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, 

Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a ob-

jawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani 

Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem ci-

chy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem 

słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie». 

I czytanie: Za 9, 9-10; Ps 145 

II czytanie: Rz 8, 9. 11-13; Ewangelia: Mt 11, 25-30 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię. Tak mówi dzisiaj Jezus do każdego z nas. I chociaż czasem nam się 

wydaje, z e problemy i troski są ponad nasze siły, z e zostalis my z nimi sami 

i nie potrafimy sobie poradzic , to Jezus jest zawsze blisko. I jez eli Mu pozwo-



...I NIE TYLKO 

O co proszę?  

O głębokie doświadczenie prawdy, że jestem w sercu Jezusa 

Będę wpatrywał się w Jezusa rozmawiającego ze swoim Ojcem (ww. 25-

27). Wyobraz ę sobie Jego twarz kontemplującą oblicze Ojca. Zwro cę uwagę 

na serdecznos c  i czułos c , z jaką modli się do Ojca. 

Co mogę powiedziec  o moim kontakcie z Bogiem Ojcem? Jakie relacje wią-

z ą mnie z Nim? Czy jest w nich spontanicznos c  i czułos c ? Wybiorę sobie akt 

strzelisty, przez kto ry będę dzisiaj zwracał się do Ojca. Wystarczy jedno lub 

kilka sło w: „Ojcze” lub „Ojcze, wysławiam Cię” albo „Ojcze, kocham Cię”... 

Jezus wielbi Ojca za to, z e objawia tajemnice nieba ludziom prostym. Ucie-

szę się prawdą, z e Bo g Ojciec pragnie byc  blisko mnie. Objawia mi swoją mi-

łos c  w najbardziej zwyczajnej codziennos ci. Ma w niej upodobanie. Wyznam 

Mu moją miłos c  i poproszę Go, aby dał mi serce proste i dziecięce. 

Będę słuchał Jezusa, kto ry z czułos cią mo wi: „Przyjdz cie do Mnie wszy-

scy...” (w. 28). Co najbardziej w tej chwili obciąz a moje z ycie i pogłębia moje 

utrudzenie? Zbliz ę się do Niego i poproszę, by objął mnie takim, jakim jestem 

i pokrzepił. 

Jezus prosi mnie, abym wziął na siebie Jego jarzmo i jak On nosił je w ci-

chos ci i pokorze. Co mogę powiedziec  o tych dwo ch cnotach w moim z yciu? 

Spro buję przypomniec  sobie ro z ne „jarzma” z mojej przeszłos ci, przez kto re 

dos wiadczany byłem w cichos ci i pokorze. Jaka była wtedy moja reakcja? 

Jezus zachęca mnie, abym uczył się od Niego cichos ci i pokory (w. 29). Mo-

z e mi w tym pomo c prosta praktyka modlitwy obecnos ci: trwanie w obecno-

s ci Jezusa i kontemplowanie Jego serca cichego i pokornego. 

W modlitwie kon cowej zwro cę się do Maryi. Będę Ją usilnie prosił, aby po-

magała mi przylgnąc  do serca Jezusa. Będę zwracał się do Niej: „Maryjo, za-

prowadz  mnie do serca Jezusa!”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 

limy, jez eli złoz ymy w Jego dłonie nasze trudy, to będzie je z nami dz wigał 

i nigdy nas nie opus ci. Bo g zna nasze słabos ci i włas nie w tych słabos ciach 

nas pokochał i posłał Swojego Syna, aby pokazał nam drogę, nauczył nią is c  

i nies c  swo j krzyz  wspierając się na Nim, ucząc się jak On to robi. A wtedy 

nasze jarzmo będzie słodkie, a brzemię lekkie.  

Pros my Jezusa, abys my jak dzieci z ufnos cią szli z Nim przez z ycie, wierząc, 

z e z Bogiem wszystko jest moz liwe. 



Mądrość niemowląt 

 Jezus wygłasza pochwałę ludzi prostych, przestrzega przed bałwochwal-

stwem rozumu. „Zakryłes  te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi”. Mądros c  

i roztropnos c  to waz ne cnoty. Pan Jezus na pewno nie występuje przeciwko 

nim. Przestrzega jednak przed takim rodzajem wiedzy czy intelektu, kto ry 

wbija w pychę i przez to zamyka oczy na wiarę. W czasach Jezusa „mądrymi 

i roztropnymi”, byli faryzeusze i uczeni w Pis mie. To z nimi Jezus nie potrafił 

się dogadac , nie potrafił ich przekonac . Oni wiedzieli swoje, dlatego nie chcie-

li przyjąc  Jego. Tyle lat studiowania Tory, tyle wysiłku włoz onego w poznanie 

Boga i Jego praw. Nie, nie moz emy się mylic . Teologia to powaz na wiedza. 

Jestes my profesjonalistami, nie moz emy obniz ac  naszych standardo w, musi-

my trzymac  poziom. Jakie włas ciwie szkoły kon czył ten Jezus? Czy ma jakis  

tytuł? 

 Oczywis cie, z e wiedza, takz e wiedza teologiczna, jest czyms  pozytywnym. 

Towarzyszy jej jednak zawsze niebezpieczen stwo nadmiernego zaufania 

w swoje moz liwos ci. Pokusa zawdzięczania wszystkiego sobie samemu doty-

ka najmocniej tzw. ludzi sukcesu – błyskotliwych, inteligentnych, gotowych 

zawsze na ciętą ripostę wymierzoną w tych mniej elokwentnych. Jest taki 

rodzaj tzw. zdrowego rozsądku, kto ry staje się czyms  niezdrowym. To taka 

bezboz na roztropnos c , czyli umiejętnos c  zimnej kalkulacji, wyrachowania 

czy nawet cynizmu, kto ra podpowiada: „Po co nam włas ciwie Bo g, tylko prze-

szkadza, nie przejmujmy się Nim”. Ilez  eleganckich, elokwentnych pan  i pa-

no w z pierwszych stron gazet serwuje nam tę „mądros c ”, z lekko ironicznym 

us mieszkiem komentując wszelką wzmiankę o Bogu, o łasce, o niebie czy pie-

kle. 

 Kim więc są ewangeliczni „prostaczkowie”, kto rzy potrafią przyjąc  objawie-

nie przyniesione s wiatu przez Jezusa? Dosłownie tłumacząc, to „małe dzieci”, 

wręcz „niemowlęta”. Dzieci potrafią się dziwic . Dla nich wszystko jest czyms  

cudownym, tajemniczym i zaskakującym. Aby przyjąc  prawdę o Bogu, ko-

nieczna jest umiejętnos c  zadziwienia s wiatem. Zadziwienia, z e jest. To istnie-

nie jest najbardziej podstawowym cudem i ono odsyła do Z ro dła. Dzieci tez  

często płaczą. Nie wstydzą się potłuczonego kolana czy bolącego brzucha. 

Gdy dzieje się cos  złego, drą się wniebogłosy. Nie mają oporo w, by wołac  

starszych, silniejszych, mądrzejszych na ratunek. Aby widziec  Boga, potrzeba 

widziec  swoje ubo stwo i nie wstydzic  się dłoni wyciągniętych w z ebraczym 

ges cie w Jego stronę. Ewangeliczne „małe dzieci” to ludzie prostego serca, 

„ubodzy w duchu”, „utrudzeni i obciąz eni”, „owce niemające pasterza”. To 

ludzie, kto rzy nie traktują Boga demokratycznie – jako ro wnoprawnego part-



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

 Gdy w 1612 roku otworzono Jej grób, 

w związku z rozpoczętym procesem kanoniza-

cyjnym, okazało się, że Jej ciało jest nietknięte. 

 Elz bieta urodziła się w Saragossie w 1271 r. 

Była co rką Piotra III, kro la Aragonii, i Konstancji, 

co rki kro la Sycylii. Na chrzcie otrzymała imię 

swojej ciotki, Elz biety Węgierskiej, kto rą kanoni-

zował papiez  Grzegorz IX w 1235 roku. Kiedy 

miała 12 lat, wydano ją za Dionizego, kro la Por-

tugalii. Najpierw odbyły się uroczyste zaręczyny 

(1283); Elz bieta przeniosła się wtedy z Hiszpa-

nii do Portugalii, na dwo r kro lewski do Bragi. 

W kilka lat potem odbył się jeszcze uroczys ciej 

s lub. W 1290 roku dała Dionizemu co rkę, 

a w rok potem syna, następcę tronu, Alfonsa. 

Małz en stwo jednak nie było szczęs liwe. Dionizy był hulaką i typowym awan-

turnikiem. Elz bieta znosiła wybryki męz a z heroiczną cierpliwos cią. Korzy-

stając z wolnego czasu, gdyz  mąz  - mys lący tylko o polowaniach i zabawach 

ws ro d przyjacio ł - najczęs ciej był w zamku nieobecny, oddawała się modli-

twie i uczynkom miłosierdzia. Zajęła się takz e wychowaniem dzieci, kto re 

pochodziły od kro lewskich kochanek. Poniewaz  Dionizy miał kilku nies lub-

nych syno w, syn pierworodny Elz biety, Alfons, poczuł się zagroz ony. W oba-

wie, by kto regos  syna z nieprawego łoz a kro l nie mianował swoim następcą, 

Alfons wypowiedział ojcu wojnę. Elz bieta rzuciła wtedy na szalę cały swo j 

autorytet, by nie dopus cic  do rozlewu krwi. Rozgniewany kro l kazał uwięzic  

swoją z onę w podejrzeniu, z e ta jest przeciwko niemu. Zreflektował się jed-

nak, kiedy spostrzegł, ile wysiłko w włoz yła Elz bieta, by syn zrezygnował 

z wojny domowej. Kiedy Alfons znowu się zbuntował i ruszył z wojskiem na 

Coimbrę, Elz bieta ponownie ubłagała syna, i doszło do zgody między synem 

a ojcem. Po kro tkim zawieszeniu broni Alfons ponownie ruszył na Lizbonę. 

I tym jednak razem Elz bieta swoją interwencją stała się aniołem pokoju. 

W dalszych latach musiała jeszcze dwa razy interweniowac , kiedy jej za-

nera, z kto rym moz na pertraktowac . Prostaczkowie czują, z e trzeba raczej 

upas c  przed Nim na kolana, bic  się w piersi i wołac  na pomoc. Naiwne to? 

Płytkie? Banalne? No włas nie… 
ks. Tomasz Jaklewicz 



CYTAT PRZY KAWIE 

Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu  
niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku. 

św. Augustyn  

dziorny małz onek wszedł w zatarg ze swoim zięciem, Ferdynandem IV, kro -

lem Kastylii, za kto rego została wydana co rka Elz biety. Kiedy zas  Alfons 

wpadł w podobny zatarg z tym samym kro lem, raz jeszcze interwencja matki 

zapobiegła wojnie. Dlatego Kos cio ł w modlitwie liturgicznej sławi Elz bietę 

jako anioła pokoju. Legenda głosi, z e pewien przewrotny paz  oskarz ył Elz -

bietę, z e ta ma grzeszne kontakty z innym paziem. Kro l, kto ry sam postępo-

wał wiarołomnie, uwierzył słowom oskarz yciela i nakazał z ywcem spalic  

podejrzanego pazia. Przez pomyłkę wszakz e do dołu z niegaszonym wapnem 

został wrzucony sam oszczerca. Po dokładnym zbadaniu sprawy, niewinnos c  

Elz biety okazała się nie do podwaz enia. Kro l w s mierci oskarz yciela widział 

palec Boz y. Dionizy zmarł na rękach Elz biety w 1325 r., zaopatrzony sakra-

mentami i skruszony w sercu za lata niewiernos ci. Elz bieta, wolna juz  od 

trosk rodzinnych i obowiązko w dworskich, oddała się tylko sprawie własnej 

duszy. Pos więciła się opiece nad chorymi, starcami i opuszczonymi. Wstąpiła 

do III Zakonu s w. Franciszka, podobnie jak to uczyniła s w. Elz bieta z Turyn-

gii. Wiele czasu pos więcała modlitwie i uczynkom pokutnym. Pieszo odbyła 

pielgrzymkę do Compostelli. Wystawiła szereg klasztoro w. Wreszcie zgłosiła 

się do surowego klasztoru klarysek, kto ry sama ufundowała. W obawie jed-

nak, aby jako zakonnica, związana s lubami, nie była ograniczona w szafowa-

niu dobrami ziemskimi, s lubo w nie składała. Złoz yła je dopiero na łoz u 

s mierci w Estremoz 4 lipca 1336 r. Ciało Elz biety przewieziono do Coimbry. 

Wierni otrzymywali tak liczne cuda i łaski przy jej grobie, z e tłumy garnęły 

się do niego nieustannie. Gro b Elz biety stał się jednym z najgłos niejszych 

sanktuario w na Po łwyspie Iberyjskim. Jednak proces kanoniczny rozpoczął 

się dopiero w 1612 roku. Na kult zezwolił juz  wczes niej papiez  Leon X, nada-

jąc jej tytuł błogosławionej. Paweł IV rozciągnął kult bł. Elz biety na całą Por-

tugalię. Urban VIII w 1625 roku dokonał jej uroczystej kanonizacji, wyzna-

czając na dzien  jej s więta 4 lipca.  S w. Elz bieta jest patronką Portugalii, Coim-

bry, Estremoz, Saragossy. Orędowniczka podczas udręk wojny.   

 W ikonografii S więta przedstawiana jest w stroju kro lewskim, czasami 

w habicie klaryski. Jej atrybutami są: dzban na wino, flakonik z wodą zamie-

nioną według legendy w wino, korona kro lewska w dłoniach, ro z a, księga. 
za ILG 



 Witamy w naszej parafii ks. neoprezbitera Damiana Dadaka, który 
będzie dzisiaj głosił Słowo Boz e, a po Mszy s w. udzieli wszystkim swojego 
błogosławien stwa. 

 Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpocznie się we 
wtorek o godz. 19.00 w kos ciele; zas  o godz. 19.30 zostanie odprawiona Msza 
s w. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. 

 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie 
się w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Kaz dego komu bliska jest ta 
intencja zapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  
poniedziałek – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledo chowskiej, dziewicy 
s roda – wspomnienie s w. Jana z Dukli, prezbitera. 
sobot – s więto s w. Benedykta, opata, patrona Europy. 

 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.  

 Sakramentu pokuty udzielamy przed kaz dą Mszą s w.- prosimy to wcze-
s niej zgłosic  w zakrystii lub bezpos rednio kontaktowac  się z kapłanem. 

 Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domu są możliwe 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 można zamó-
wic  telefonicznie w godzinach  kancelaryjnych. Potrzebne dokumenty i spra-
wy losowe moz na załatwiac  poprzez kontakt z księdzem pełniącym w danym 
dniu dyz ur. 

 Ojcowie Dominikanie z Ustronia zapraszają w sierpniu na Letnią 
Szkołę Biblijną oraz Letnią Szkołę Duchowos ci Chrzes cijan skiej. W wydarze-
niach tych moz na będzie uczestniczyc  stacjonarnie lub za pos rednictwem 
Internetu. Zapisy w zakrystii Kos cioła dominikano w lun poprzez ich stronę 
internetową. Więcej informacji znajdziemy na plakatach  

 Wszystkim, kto rzy rozpoczynają czas wakacji i urlopo w z yczymy dobrego 
odpoczynku i umocnienia więzi z Bogiem i najbliz szymi.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 06.07 - WSP. BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ 

6.00   za zm. Pawła Kempnego 

18.00 1. za zm. Andrzeja Sękarę; 2. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 29) 

      3. (ks. na urlopie) za zm. Marię Tarkę 

WTOREK - 07.07                  

6.00   za zm. Beatę Babicką 

18.00 1. za zm. Elz bietę i Edwarda Orawczako w z rodzicami 

      2. za zm. Henryka Małysiaka (greg. 30) 

      3. (ks. na urlopie) za zm. Paulinę Klukę 

ŚRODA - 08.07 - WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI 

6.00   za zm. Jadwigę Pikon  

18.00 1. za zm. Ludwika Adamskiego w 9 r. s m. 

      2. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 1) 

CZWARTEK - 09.07        

6.00   za zm. Wiktorię Załuską 

18.00 1. Dzięk.-błag. o Boz e błog. i zdrowie dla rodziny Ro z yckich 

      2. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 2) 

PIĄTEK - 10.07            

 6.00  za zm. Teodozję Krzesłowską 

18.00 1. za zm. Grzegorza 

      2. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 3) 

SOBOTA - 11.07 - ŚWIĘTO SW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY 

6.00   za zm. Renatę Koziorowską 

18.00 1. za zm. Leona Gawlasa 

      2. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 4) 

NIEDZIELA - 12.07 - 15 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30   za zm. Annę Matejko w 10 r. s m. 

9.00   Dzięk.-błag. w int. Anity i Łukasza w 2 r. s lubu 

10.30 1. za zm. Janinę Orzechowską w 30 r. s m. 

      2. (ks. na urlopie) za zm. Anielę i Władysława Stryczko w 

12.00 1. za zm. Janinę Niedzielską w 13 r. s m. 

      2. (ks. na urlopie) za zm. Pawła Kempnego (greg. 5) 

18.00 za zm. Andrzeja Wilka 

19.30 za zm. Mirosława Z urka  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Oz 2, 16. 17b-18. 21-22; Ps 145; Mt 9, 18-26 

Wtorek: Oz 8, 4-7. 11-13; Ps 115; Mt 9, 32-38 

Środa: Oz 10, 1-3. 7-8. 12; Ps 105; Mt 10, 1-7 

Czwartek: Oz 11, 1-4. 8c-9; Ps 80; Mt 10, 7-15 

Piątek: Oz 14, 2-10; Ps 51; Mt 10, 16-23 

Sobota: Dz 4, 32-35; Ps 34; Mt 19, 27-29 

Niedziela:  Iz 55, 10-11; Ps 65; Rz 8, 18-23 

         Mt 13, 1-23 

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 

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 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  od godz. 18.40 - 19.00 

Środa - od godz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - od. godz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej   (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

