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Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na 

pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim 

pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich 

chorych. 

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to 

jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do 

wsi i zakupią sobie żywności». 

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» 

Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». 

On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj». 

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie 

ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je 

uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, 

zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 

pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 

I czytanie: Iz 55, 1-3; Ps 145 

II czytanie: Rz 8, 35. 37-39; Ewangelia:  Mt 14, 13-21 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO... 

Rozwaz ając dzisiejszą Ewangelię nasuwa się kilka refleksji.  

Pierwsza mys l, z e Jezus zawsze widzi nasze potrzeby i lituje się nad po-

trzebującymi, przywodzą słowa: „…ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi 

i uzdrowił ich chorych.” Ludzie, kto rym Jezus pomo gł w opisanym fragmen-

cie, szukali Go, szli za Nim, czekali na Niego, trwali przy Nim. Kto szuka Jezu-

sa, czeka na Niego wytrwale i trwa przy Nim, gdy Go znajdzie, będzie nasyco-

ny przede wszystkim Jego Miłos cią i otrzyma to, o co z wiarą prosił.  

I kolejna mys l: po słowach Jezusa „wy im dajcie jeść”, uczniowie odpowia-

dają: „nie mamy nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”. Ilez  razy, pro bując zro-

bic  cos  dobrego dla bliz niego, popadamy w zwątpienie, ogarnia nas bezsil-

nos c , z e nasza drobna pomoc nie ma większego sensu, bo przeciez  tych po-

trzebujących jest tak wielu. Jednak Jezus nie zostawia nas samych. Oddając 

Jemu to nasze małe dobro, kto re robimy, On je pobłogosławi i pomnoz y. 

Zawsze dziękujmy za to, co mamy, czym moz emy się podzielic  z drugą osobą, 

chociaz by to było niewiele.  

Trzecia i najwaz niejsza mys l dotyczy gło wnego motywu tej perykopy, czyli 

rozmnoz enie chleba. Jezus powiedział do ucznio w: „Przynieście Mi je tutaj!”. 

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa zasmuconego s miercią tak bliskie-

go Mu Jana Chrzciciela. Chce byc  sam, zmierzyc  się z cierpieniem, z tym co 

Jego teraz czeka. Oddala się więc na pustkowie, ale tam znajdują Go ludzie, 

kto rzy potrzebują pomocy, nauki, ukazania drogi w z yciu. Jezus, gdy to wi-

dział, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. Przeciez  po to przyszedł 

na s wiat aby byc  dla ludzi, aby ich prowadzic  do Ojca. Gdy zbliz ał się wieczo r 

Apostołowie – pewnie tak jak i tłumy - głodni i zmęczeni chcą, z eby Jezus 

kazał im rozejs c  się; niech idą do wsi i zakupią sobie z ywnos c . Ale słyszą cos , 

czego nie rozumieją – wy dajcie im jeść. Tego co mieli było oczywiście za mało, 

ale Jezusowi wystarcza to, aby swoją mocą nakarmic  tym tłumy.  

I nam mo wi dzis  Chrystus – dajcie zgłodniałemu s wiatu jes c , dajcie to co 

macie, wystarczy niewiele, a Ja zrobię resztę. Bo g nie wymaga od człowieka 

cudo w, ale wspo łpracy, zaangaz owania w Jego misję ratowania s wiata, pracy 

dla tych, kto rzy są w potrzebie. Wystarczy to co posiadamy; moz e dobre sło-

wo, modlitwa, czas pos więcony bezinteresownie tak jak Jezus w Ewangelii, 

kto ry rezygnuje z odpoczynku, bo człowiek Go potrzebuje. 

Panie, naucz nas patrzec  z miłos cią na kaz dego i czynic  dobro, kto re TY 

będziesz mo gł stokrotnie rozmnoz yc . 



...I NIE TYLKO 

Pokarm dla ducha  

To nie byli nędzarze bez pieniędzy, to nie byli ludzie z marginesu. To byli 

słuchacze, kto rzy tak wysoko cenili słowo Jezusa, z e zapomnieli o jedzeniu. 

Waz niejsza dla nich była Jego mądros c  niz  chleb. Ale uczniowie mys leli o ich 

pustych z ołądkach. Poprosili Mistrza o rozesłanie zgromadzonych, by poszu-

kali z ywnos ci. 

Jezus postanowił ich nakarmic  nie tylko mądros cią, ale chlebem i dobrą 

rybą. Uczynił to swoją mocą. Rozmnoz ył to, co mieli, a mieli mało. Pięc  chle-

bo w i dwie ryby. Głodnych było około pięciu tysięcy męz czyzn, nie licząc ko-

biet i dzieci. 

Jakz e waz ne jest dostrzez enie i utrzymanie harmonii w trosce o pokarm 

dla ciała i ducha. Duch ros nie, karmiąc się mądros cią. Słowo Boga stanowi 

dla niego pokarm podstawowy. Bez niego szybko przychodzi anemia i to z y-

cie obumiera. Duchowa uczta nad jeziorem Genezaret trwała wiele godzin. 

Kolacja, jedzona z wielkim apetytem, moz e godzinę... 

Tylko człowiek, kto ry sam ceni pokarm dla ducha, zabiega o to, by i inni 

byli nim nasyceni. Miłosierdzie łączy się z zaspokajaniem głodu. Jes li ograni-

czy się wyłącznie do pokarmu ciała, niewiele ma wspo lnego z ewangelicz-

nym miłosierdziem. Jest tylko jego iluzją. W Ewangelii kaz da kromka chleba 

podana głodnemu jako nieodzowny dodatek winna miec  kęs pokarmu du-

chowego. Głodny czeka na niego nawet wo wczas, gdy głos no wyznaje swo j 

ateizm i wrogie nastawienie do Kos cioła. On czeka na us miech z yczliwos ci, 

na dobre słowo, na dostrzez enie głodu jego ciała i ducha, na modlitwę. 
ks. Edward Staniek 

Uczniowie byli sceptyczni, nadal nie dowierzali, z e tak małą ilos cią poz ywie-

nia moz na nakarmic  tak nieprzebrane tłumy. Dla Boga nie istnieje przeszko-

da ilos ci, ale braku wiary. Jezus bierze w swoje ręce to, co jest znakiem braku 

wiary, aby objawic  moc Boga. Rozmnoz enie chleba jest ostatnim ze znako w 

historii zbawienia zapowiadających Eucharystię.  

Panie! Pragnę zawsze trwac  w Twojej Miłos ci. Karm mnie Swoim Słowem 

i Chlebem Z ywym. Amen!   

Jezus, dowiedziawszy się o s mierci Jana Chrzciciela, udaje się w miejsce 

odludne. Tam włas nie ma miejsce rozmnoz enie chleba - jedyny cud opisany 

we wszystkich czterech Ewangeliach. Jest on oczywistym nawiązaniem do 

wydarzen  z Księgi Wyjs cia, gdzie Izraelici korzystając z owoco w Boz ej łaski, 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  Gdy się urodził, wszyscy widzieli w nim szansę 

na ciągłość rodu i planowali świetlaną karierę 

polityczną. Punktem zwrotnym w życiu księcia 

Augusta Czartoryskiego było spotkanie z ks. Bo-

sko. 

  August ksiąz ę Czartoryski urodził się 2 sierpnia 

1858 r. w Paryz u jako syn Władysława i księz nej 

Marii Amparo z Czartoryskich. W domu, z woli ojca, 

mo wiono po polsku, zas  z koniecznos ci mowę uzu-

pełniano francuszczyzną, a wyjątkowo - językiem 

hiszpan skim. Dlatego August Czartoryski za swoją 

jedli na pustyni mannę. To, z e Nauczyciel wiedziony miłosierdziem wobec 

słuchających Go, przyjmuje rolę gospodarza i podejmuję troskę o ich wyz y-

wienie, to w o wczesnych realiach rzecz wyjątkowa. Jezus, mo wiąc to Wy daj-

cie im jes c , pokazuje uczniom, z e pamięta takz e i o materialnych potrzebach 

oraz uczy ich samodzielnos ci i troski o wspo lnoty chrzes cijan skie, kto rych 

liderami staną się oni w przyszłos ci. Ta propozycja Jezusa jest dla ucznio w 

początkowo niezrozumiała. Cud, do kto rego nie moz e dojs c  bez pełnego po-

słuszen stwa słowom Mistrza, jest koniecznos cią. By nakarmic  tak duz y tłum, 

potrzeba byłoby kwoty stanowiącej ro wnowartos c  os miomiesięcznych za-

robko w, a i zakup tak duz ej ilos ci z ywnos ci na jednym wiejskim targowisku 

był niemoz liwy. Jezus, wygłaszając błogosławien stwo, stawia się tu w roli 

głowy rodziny, uczniowie stają się pos rednikami pomiędzy Nim, a tłumem, 

a sam tłum reprezentuje całą wspo lnotę Izraela zgromadzoną woko ł Jezusa. 

W obrazie dwunastu napełnionych ułomkami koszy moz na więc doszukiwac  

się nie tylko wyrazu mocy Jezusa, ale i symbolu dwunastu plemion Izraela. 

Duz a, licząca łącznie z kobietami i dziec mi prawdopodobnie ponad dziesięc  

tysięcy oso b, grupa słuchaczy jest tu wyraz nym dowodem na szeroki spo-

łeczny odbio r nauki Jezusa. Znający realia o wczesnej Palestyny czytelnik ro-

zumiał i to, z e ludzie ci nie mogli pochodzic  z jednej miejscowos ci, bo tak du-

z ych osad w Galilei nie było, i to, z e stanowił on spory odsetek populacji Pale-

styny liczącej wo wczas około po ł miliona oso b. To wydarzenie zapowiadają-

ce i Eucharystię, i ucztę eschatologiczną moz e byc  rozpatrywane w trzech 

wymiarach: naturalnym – samego rozmnoz enia, moralnym – troski o los in-

nych i społecznym – integrującym uczestniko w. 
Maciej Stanisław Siekierski 



CYTAT PRZY KAWIE 

Mądrość przychodzi przez miłość, milczenie i umartwienie.  
Największą mądrością jest umieć milczeć i nie zważać na słowa, 

uczynki i życie innych. 
św. Jan od Krzyża  

Mądrość jest sztuką dobrego rządzenia własną wolą. 
św. Jan Bosko  

ojczyznę uwaz ał zawsze Polskę. Młodos c  spędził zagranicą, częs ciowo w Pol-

sce. Bawił tez  na dworze kro la hiszpan skiego Alfonsa XII i wiele podro z ował. 

W 1867 r. podczas wspo lnego pobytu z rodziną Zamoyskich, August przystą-

pił po raz pierwszy do spowiedzi s w. Wkro tce udał się pierwszy raz do Pol-

ski na kilkumiesięczny pobyt do Sieniawy, gdzie były dobra rodowe. Po po-

wrocie do Paryz a podjął naukę w Liceum Karola Wielkiego. Po dwo ch latach 

nauki przyjechał ponownie do Sieniawy oraz do Krasiczyna, a potem do Kra-

kowa. Tutaj pobierał naukę indywidualnie. Duz y wpływ wywarł na niego 

jego wychowawca, s w. Jo zef Kalinowski, ale najbardziej na jego przyszłos c  

wpłynął s w. ks. Jan Bosko, z kto rym August spotkał się w 1883 r. w Paryz u. 

W okresie kilku kolejny lat ksiąz ę August przez ywał, jak wskazują na to licz-

ne dowody, tzw. ciemną noc ducha - swoiste oczyszczenie duszy, stan mi-

stycznego obcowania z Bogiem, kto ry jakby się ukrywał. Przed Wielkanocą 

1887 r. ksiąz ę odbył rekolekcje w oratorium w Turynie u ks. Bosko. Zdecydo-

wał się obrac  drogę kapłan stwa w zgromadzeniu salezjan skim, mimo opo-

ro w, a nawet wyraz nej odmowy ze strony Załoz yciela, kto ry uznawał, z e nie 

jest to zgromadzenie dla księcia. Dopiero rozmowa z papiez em Leonem XIII 

zadecydowała o poparciu usilnych dąz en  Augusta do wstąpienia do zgroma-

dzenia. Z powodu stwierdzonej gruz licy, August miał kilka przerw w nauce. 

Mimo pro s b i nalegan  rodziny, odmo wił opuszczenia klasztoru, bo uwaz ał, z e 

zakonnik powinien umierac  w zakonie. Samodzielnie kontynuował studia 

teologiczne i przygotowywał się do s więcen  kapłan skich, kto re ostatecznie 

przyjął w prywatnej kaplicy 2 kwietnia 1892 r. w San Remo. Mszę s w. prymi-

cyjną odprawił następnego dnia w obecnos ci kilku członko w rodziny. Po wa-

kacjach wyjechał na stałą placo wkę do Alassio na włoskiej Riwierze. Tutaj 

zastała go s mierc , kto ra przyszła 8 kwietnia 1893 r.  

Beatyfikacji Augusta Czartoryskiego dokonał s w. Jan Paweł II w dniu 

25 kwietnia 2004 r. 
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dzis  spełniając zwykłe warunki moz na uzyskac  odpust zupełny Porcjunkuli. 

 Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpocznie się w naszym 

kos ciele we wtorek o godz. 19.00; 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. Zapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  

wtorek – wspomnienie s w. Jana Marii Vianneya, prezbitera, 

czwartek – s więto Przemienienia Pan skiego, 

sobota – wspomnienie s w. Dominika, prezbitera. 

 W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Modli-

my się o nowe powołania do słuz by w Kos ciele Chrystusowym. 

 W pierwszy piątek oddajemy czes c  Najs więtszemu Sercu Pana Jezusa. Msza s w. 

w intencji senioro w zostanie odprawiona o godz. 9.00. 

 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos 

w czasie nabożeństw w kościele. Do Komunii s w. przystępują w pierwszej kolejno-

s ci osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę.  

 Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domu są moz liwe po wczes niej-

szym zgłoszeniu w zakrystii lub bezpos rednio u duszpasterzy. 

 Dziękujemy za ofiary składane w czasie Mszy s w. przeznaczone na potrzeby na-

szej parafii. Za tydzien  materialna ofiara będzie zbierana na Seminarium Duchowne.  

 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne moz na zamo wic  telefo-

nicznie w godzinach  kancelaryjnych. Potrzebne dokumenty i sprawy losowe moz na 

załatwiac  poprzez kontakt z księdzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 

 W tym roku z racji panującej epidemii tradycyjna piesza pielgrzymka na Jasną 

Górę zostaje zamieniona na pielgrzymkę w formie mieszanej: w trasie, w miejscach 

kultu religijnego naszej diecezji oraz w domach. Dokładny plan pielgrzymowania 

dostępny jest  w gablocie parafialnej, na stronie www.pielgrzymka.bielsko.pl; Face-

booku pielgrzymki oraz na stronach internetowych Gos cia Niedzielnego, Niedzieli 

i Radia Anioł Beskido w. 

 Wszystkim, kto rzy rozpoczynają czas wakacji i urlopo w z yczymy bezpiecznego 

podro z owania; dobrego odpoczynku i umocnienia więzi z Bogiem i najbliz szymi.  

http://www.pielgrzymka.bielsko.pl/


INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 03.08 

6.00  za zm. Rozalię i Jo zefa Brandyso w, Franciszkę i Rudolfa Golewskich,  

     zm. z rodzin Barnas  i Czajka 

18.00 1. za zm. Wandę Kowalczyk w 21 rocz. s m. 

     2. (poza parafią) za zm. Jerzego Michałowskiego 

     3. (poza parafią) za zm. Pawła Kempnego (greg. 27) 

WTOREK - 04.08 - WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII VIANEYA 

6.00  za zm. Bronisławę Wilczak 

18.00 1.  za zm. Helenę S piewak w 14 r. s m.; 2.  za zm. Annę Pawłowską w 5 r. s m. 

     3. (poza parafią) za zm. Pawła Kempnego (greg. 28) 

19.30 Msza s w. w intencji wspo lnoty Nowy Lud 

ŚRODA - 05.08   

6.00  za zm. Czesławę Gewinner 

18.00 1.  za zm. Władysława Jaworskiego w 1 r. s m 

     2. (poza parafią)  za zm. Pawła Kempnego (greg. 29) 

     3. (poza parafią)  za zm. Emilię Czader  

CZWARTEK - 06.08 - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

6.00  za zm. Marię Gawlas 

18.00 1. za zm. Zofię Giertler w 15 r. s m 

     2. (poza parafią) za zm. Pawła Kempnego (greg. 30) 

     3. (poza parafią) za zm. Wandę Lukasek  

PIĄTEK - 07.08 

6.00  wynagradzająca za zniewagi i bluz nierstwa wobec Najs więtszego Sakramentu 

9.00  w intencji senioro w i chorych parafian 

18.00 1. w intencji Tomasza o pomys lny przebieg operacji i pełny powro t do zdrowia 

     2. za zm. Wiktorię i Kazimierza Załuskich; 3. (poza parafią) za zm. Marię Tarka 

SOBOTA - 08.08  - WSPOMNIENIE ŚW. DOMINIKA 

6.00  za zm. Wiesława Szymalę 

16.00 Msza s lubna: Justyna Pękala i Przemysław Lis   

18.00 1. za zm. Bronisławę i Szymona Zontko w i Jana Dadonia 

     2. (poza parafią) za zm. Paulinę Kluka 

NIEDZIELA - 09.08 - 19 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30  za zm. Jo zefa i Henryka Bizon  

9.00  1 Dziękcz-błagalna w intencji siostry i cioci Graz yny z ok. ur. 

     2. za zm. Bolesława S lusarza 

10.30 1. Dziękcz-błagalana w int. Ryszarda z ok. 83 r. ur.; 2. za zm. Halinę Juchno 

12.00  za zm. rodzico w Marię i Leona Szczerek 

13.15  Dzięk-błag, w intencji Patricii Wolny 

18.00  za zm. Edwarda Czadernę w 1 r. s m. 

19.30  za zm. Marię Dyczek  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Jr 28, 1-17; Ps 119; Mt 14, 13-21 

Wtorek: Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22; Ps 102; Mt 14, 22-36 

Środa: Jr 31, 1-7; Ps Jr 31, 10-13; Mt 15, 21-28 

Czwartek: Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97; Mt 17, 1-9 

Piątek: Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7; Ps Pwt 32, 25-41; Mt 16, 24-28 

Sobota: Ha 1, 12 - 2, 4; Ps 9; Mt 17, 14-20 

Niedziela:  1 Krl 19, 9a. 11-13a; Ps 85; Rz 9, 1-5 

         Mt 14, 22-33 

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 

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

