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Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy 

łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł 

do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 

Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości 

budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 

Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, 

że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do 

nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 

Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, 

które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszyst-

ko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». 

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. 

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 

grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świad-

kami tego». 

I czytanie: Dz 3, 13-15. 17-19; Ps 4 

II czytanie: 1 J 2, 1-5; Ewangelia: Łk 24, 35-48  



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Ważna decyzja  

Każ dy cżłowiek wierżący winien się żastanowic  nad tym, w jakim s wiecie 

chce ż yc . Cży w s wiecie ludżi i programowanym prżeż ludżi, cży też  w s wie-

cie Boż ym i żaprogramowanym prżeż Boga. Wsżystko sprowadża się do py-

tania, cży sam chce decydowac  o swoim s wiecie, cży też  sżuka kogos , ż kim 

chciałby podejmowac  decyżje i realiżowac  programy. 

Buduję z ludźmi 

Wolnos c  jest obecnie rożumiana jako sżansa budowania na własną rękę 

swojego s wiata. Ten, kto tak ją rożumie, sżuka podobnie mys lących, a są ich 

miliony. To oni chcą decydowac  o ż yciu ludżkim, o trwałos ci lub nietrwałos ci 

żwiążko w małż en skich. To oni chcą decydowac  o praktykach homoseksual-

nych, o eutanażji, o prawach, jakie sami sobie ustanowią. To jest mocny nurt 

wspo łcżesnego s wiata. Płynie nim wielu. 

Wspo łcżesny chrżes cijanin chętnie do nich dołącża. W imię wolnos ci ła-

two reżygnuje ż niedżielnej Msży Ś więtej. Beż najmniejsżych oporo w jedżie 

w dżien  Pan ski, by kilka godżin spędżic  na żakupach. Łatwo też  korżysta 

W trżecią niedżielę Wielkanocy kolejny raż słysżymy o ukażaniu się Jeżusa 

Ucżniom. Oni wciąż  nie mogą pojąc  co tak naprawdę się stało; wciąż  są zmie-

szani i wątpliwości budzą się w ich sercach. Kim jest ich Mistrż? Kim jest Ten, 

kto rego wydawałoby się tak dobrże pożnali prżeż te trży wspo lnie spędżone 

lata? Cżłowiekiem, Duchem? I słysżą: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przeko-

najcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Radość, żdumie-

nie, niedowierżanie, a Jeżus bierże rybę i je. Powoli prżyżwycżaja Apostoło w 

do mys li, ż e On nie jest Mesjasżem na jakiego cżekali, nie jest cżłowiekiem 

posłanym prżeż Boga, aby wyżwolił Iżrael ż niewoli rżymskiej. Jest Kims  wy-

jątkowym – Bogiem i Cżłowiekiem, o kto rym mo wili Prorocy, cżytano w Pi-

smach i Psalmach, ale nie rożumiano tego do kon ca. Mesjasż, kto ry prżyjdżie 

nie tylko do Narodu Wybranego, ale do wsżystkich narodo w, kto ry będzie 

cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie na-

wrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Potrżeba było wiele 

cżasu, wiele spotkan  że Zmartwychwstałym i s wiatła Ducha Ś więtego, aby 

potrafili naprawdę uwierżyc  i stac  się tego s wiadkami.  

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mó-

wisz. 



ż okażji podejmowania pracy, kto ra prżynosi duż e dochody, choc  doskonale 

wiadomo, ż e jej mechaniżmy są ustawione na łoż yskach nieucżciwos ci i krę-

tactwa. 

Wielu chce dyskutowac  o wychowaniu swoich dżieci, a żamiast porożma-

wiac  ż wychowawcżynią lub dyrektorką na temat żachowania swego jedyna-

ka, pisżą petycje do kuratorium lub wżywają do sżkoły policję. I cżynią to 

w imię hasła: „To jest moje dżiecko… i nikt nie ma prawa ogranicżac  jego 

prżestrżeni wolnos ci, kto rą rożumie jako robienie tego, co mu się podoba”. 

Wielu w imię wolnos ci chce budowac  swo j s wiat, nie licżąc się że s wiatem 

innych, nawet tych, kto rży są w domu rodżinnym. Śyn w swoim pokoju gro-

madżi towarżystwo, kto re prżesżkadża w normalnym ż yciu całego bloku, 

a mama, gdy pro bowała ich uspokoic , dostała od niego po twarży. To konse-

kwencje wychowania mamusi... kto ra jako jedyne usprawiedliwienie podaje, 

ż e się tego nie spodżiewała. 

Ludżie niewierżący budują i programują swo j s wiat kosżtem wsżystkich, 

byle im było dobrże. Wiadomo żas  ż dos wiadcżenia, ż e s wiat budowany 

kosżtem innych nigdy nie jest dobrym s wiatem i sam budownicży nie będżie 

w nim sżcżęs liwy. 

I tu pojawia się pytanie żasadnicże: Cży cżłowiek wierżący moż e żgodżic  

się na ich program i dołącżyc  do nich, budując swo j s wiat w imię wolnos ci, 

nie licżąc się ż nikim? 

Buduję z Bogiem 

Wiara wprowadża nas w s wiat Boż y i s wiat Boż ych plano w. W nich jest 

ro wnież  plan realiżacji nasżego ż ycia, i to plan konkretny ż dokładną instruk-

cją jego realiżacji. 

Wierżący, wchodżąc do Boż ego s wiata, podejmuje decyżję o realiżacji pla-

no w, jakie ma wobec niego Bo g. Odtąd jego koncepcja ż ycia jest oparta na ża-

sadach Boż ego prawa, kto re chce sżanowac . Warunkiem ż ycia według Boż e-

go programu jest dokładna żnajomos c  Boż ego s wiata, pocżąwsży od praw fi-

żyki, biologii, psychologii, matematyki, moralnos ci, aż  do praw dotycżących 

prżyjaż ni ż ludż mi i Bogiem. Trżeba też  pożnac  proces budowy takiego s wia-

ta i sżtukę komunikacji ż Bogiem, by w każ dym momencie wiedżiec , co nale-

ż y ucżynic , by nie odejs c  od plano w budowy i nie żmarnowac  materiału lub 

cżasu. 

Boży podręcznik 

Podręcżnikiem owej mądros ci potrżebnej do wejs cia w Boż y s wiat i nie-

żbędnej w opanowaniu umiejętnos ci ż ycia w owym s wiecie jest Pismo Ś wię-

te. W nim bowiem żnajduje się żasadnicży prżekaż objawionej prawdy o Bo-



ż ym s wiecie, a jego interpretacja dokonana prżeż wieki ujawnia tysiące suk-

ceso w w budowie tego s wiata i tysiące klęsk, gdy żasady podane prżeż Boga 

żostały żlekceważ one. 

Do odcżytania Pisma Ś więtego potrżebne jest jednak s wiatło Ducha Ś wię-

tego. Beż niego ta tajemnicża księga nie otworży swojego bogactwa. Jeżus 

w dżien  żmartwychwstania udżielił tego s wiatła apostołom. Zrożumieli Pi-

sma, wesżli tym samym w s wiat Boż ego objawienia. Prżeż długi cżas byli 

prżygotowywani prżeż Mistrża do otrżymania tego s wiatła. Bliski kontakt 

ż Jeżusem w cżasie Jego docżesnego ż ycia miał im pomo c w odcżytaniu Pi-

sma Ś więtego. 

Śą w nim żawarte żasady budowy Boż ego s wiata. Ws ro d nich najważ niej-

sże jest użnanie niepodważ alnego autorytetu Boga. Dokonuje się to nie na 

żasadżie dos wiadcżalnego sprawdżenia wsżystkiego, ale na żasadżie żawie-

rżenia. Bo g jest prawdą i nigdy nikogo nie okłamuje. Ten, kto dostrżeż e mi-

łos c , jaką Bo g darży każ dego cżłowieka, ten żyskuje dodatkowy argument, by 

Mu całkowicie żawierżyc . Ten bowiem, kto mnie autentycżnie kocha, nigdy 

nie dżiała na moją sżkodę. 

Wybieram 

Musimy sobie us wiadomic , ż e w nasżym pokoleniu stoimy prżed żasadni-

cżą i bardżo waż ną decyżją. Musi to byc  decyżja jasna i beż cienia kompromi-

su. Albo budujemy s wiat ż ludż mi, mając w nosie wsżystkie normy podane 

prżeż Boga, albo budujemy s wiat ż Bogiem, mając w nosie wsżystkie plany 

ludżi, kto rych nie da się żharmoniżowac  ż Boż ym prawem. Trżeba dokonac  

wyboru i byc  konsekwentnym. 

Jes li żas  taką decyżję już  podjęlis my, to nie usiłujmy wspo łpracowac  

ż ludż mi, kto rży ocżekują od nas żdeptania Boż ego prawa. Albo Bo g, albo oni. 

Nie żażdros c my im, ż e się im lepiej powodżi, ż e mają forsę, ż e ż yją w luksu-

sach. Nie żażdros c my im, bo ż ycie w lesie systemu alarmowego nastawione-

go na łowienie włamywacży nie jest ż adnym sżcżęs ciem. Oni mogą co najwy-

ż ej prżygotowac  sobie grobowiec, a nawet kupic  urnę potrżebną po ich kre-

macji... To jest s wiat niewoli... a prżyjemnos ci, po jakie sięgają, niewiele mają 

wspo lnego ż prawdżiwą rados cią... Dla wielu jest to s wiat kusżący, dlatego 

o tym mo wię. 

Boż y s wiat jest tysiące raży lepsży, bogatsży, beż ogrodżen , beż lęko w, beż 

martwienia się o jutro, żaro wno swoje, jak i swego majątku. Trżeba się do 

niego żbliż yc . A cżynimy to na prostej żasadżie. Otwieramy Pismo Ś więte 

i pod kierunkiem cżłowieka, kto ry posiada dar rożumienia Biblii, staramy się 

wejs c  w jej bogactwo. Mądros c  staje się nasżym udżiałem. Trżeba na to wiele 



Lepiej jest milczeć i być niż mówić i nie być.  
Dobrze jest uczyć, jeśli ten, kto mówi, działa.  

Jeden jest Nauczyciel, który rzekł i wszystko się stało,  
a to, co uczynił w milczeniu, godne jest Jego Ojca.  

Ten, kto posiadł prawdziwe słowo Jezusa, może słuchać także Jego mil-
czenia, aby stał się doskonały i umiał działać przez swoje słowo  

i dać się poznać przez swoje milczenie. 

św. Ignacy Antiocheński  

 

Z naszego postępowania i życia ludzie dalecy od Chrystusa  
i niechrześcijanie powinni bez książki poznać Ewangelię. 

bł. Karol de Foucauld 

  

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa być świadkiem Chrystusa  
znaczyło to samo, co być męczennikiem.  

Ale nie chodzi tu przecież jedynie o śmierć męczeńską.  
Jakże czasem trudno świadczyć o obecności Chrystusa w naszym co-

dziennym, zwykłym życiu. 

ks. Jan Twardowski  

 

Sztuka jak wiara jednego się tylko boi: letniości. 

Witold Gombrowicz  

CYTAT PRZY KAWIE 

cżasu i wytrwałos ci, ale ten, kto wytrwa, sam stanie się mędrcem, cżyli spe-

cjalistą od budowania s wiata w s cisłej wspo łpracy ż Bogiem. Nikt na własną 

rękę nie jest w stanie żłamac  piecżęci, kto re są żałoż one na teks cie Biblii. Mo-

ż e to ucżynic  jedynie cżłowiek, kto ry posiada dar rożumienia Pisma. O ten 

dar należ y prosic  dla siebie i dla innych, bo jest on koniecżnie potrżebny do 

ż ycia Kos cioła, kto ry jest Boż ym s wiatem na żiemi. 
ks. Edward Śtaniek 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dziś przypada 3 Niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Nie-
dziela biblijna.   

 Wspieramy dżis  ofiarą do pusżek dżiałalnos c  dieceżjalnego radia Anioł Be-
skido w. 

 W piątek, 23 kwietnia przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa 
i męcżennika, gło wnego patrona Polski. W tym dniu swoje imieniny obchodzi 
nasz wikariusz ks. Wojciech. Pragniemy modlic  się w jego intencji w cżasie 
Msży s w., w piątek o godż. 18.00. W tym dniu nie obowiążuje wstrżemięż li-
wos c  od pokarmo w mięsnych. 

 Dżiękujemy ża żłoż one dżisiaj ofiary na potrżeby nasżego kos cioła; ża ty-
dżien  niedżielna składka będżie prżeżnacżona na Śeminarium Duchowne. 

 Dżiękujemy takż e ża wsżystkie ofiary prżekażywane na konto parafialne, 
kto re w dobie pandemii są wyrażem troski o utrżymanie parafii. 

 Kancelaria parafialna będżie otwarta w s rodę i piątek od godż. 10.00 do 
12.00; żas  w cżwartek od godż. 17.00 do 19.00. Śprawy losowe moż na żała-
twiac  w kancelarii parafialnej poprżeż kontakt ż księdżem pełniącym w da-
nym dniu dyż ur. 

 Odwiedziny chorych i starszych parafian są moż liwe po indywidualnym 
umo wieniu się ż dusżpasterżem. Zadbajmy o duchową opiekę nad chorymi 
i starsżymi. 

 Zgodnie ż aktualnymi wskażaniami żwiążanymi ż poważ nym wżrostem 

żachorowan  pragniemy prżypomniec , ż e w naszym kos ciele moz e przebywac  

w czasie Mszy św. lub innych nabożeństw jedynie 30 osób. Zajmujemy 

miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek za-

krywających usta i nos. Pierwsżen stwo mają osoby, kto re żamo wiły inten-

cję msżalną – musżą byc  prżynajmniej 10 minut prżed Msżą s w. Przypomi-

namy, że nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od udziału w nie-

dzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wsżystkich oso b, kto re pragną w niej 

ucżestnicżyc , ale ż powodu obostrżen , lęku lub wieku nie mogą. Zachęcamy 

wiernych, aby duchowo łącżyli się że swoją parafią poprżeż transmisję inter-

netową na parafialnym kanale YouTube. Ufamy, ż e ten trudny cżas będżie 

umocnieniem nasżej wiary i wżajemnej jednos ci.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 19.04       
6.00  Msża s w. w int. ż yjących i żmarłych kapłano w ż rocżnika s więcen  1984 
18.00 1. ża żm. Michała Chmurę (14 greg.); 2. ża żm. Miecżysława Jasiecżka 
    3. ża żm. Małgorżatę Zęgotę; 4. (poża parafią) ża żm. Janinę Drożdek 

WTOREK - 20.04      
6.00  1. ża żm. Michała Chmurę (15 greg.); 2. ża żm. Janusża Śżafrana w 1 r. s m. 
18.00 1. O Boż e błog. dla Zbigniewa ż ok. im. oraż Darii ż rodżiną 
    2. w int. dżieci i wnuko w oraż ża dusże w cżys c cu ocżekujące pomocy 
    3. ża żm. Eugeniusża Śadowskiego w 39 r. s m. 
    4. ża żm. Rysżarda Wellika oraż Jo żefę i Jana Wiecżorko w 
    5. (poża parafią) ża żm. Barbarę Gałusżkę 

ŚRODA - 21.04              
6.00  ża żm. Otylię Rus 
18.00 1. ża żm. Michała Chmurę (16 greg.); 2. ża żm. Śtanisławę Dec 
    3. ża żm. Romana Deca; 4. ża żm. Bronisławę Śtesłowicż 
    5. (poża parafią) ża żm. Rysżarda Klaska 

CZWARTEK - 22.04      
6.00  ża żm. Michała Chmurę (17 greg.) 
18.00 1. o łaskę nawro cenia syna Pawła 
    2. ża żm. Bolesława Adamca w 23 r. s m. oraż żm. rodżico w i rodżen stwo 
    3. ża żm. Wiesława Filipkowskiego w 2 r. s m. 
    4. (poża parafią) ża żm. Władysława Śżypułę 

PIĄTEK - 23.04 - UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA 
6.00   ża żm. Małgorżatę Lubinę 
18.00 1. Dżięk.-błag. w int. ks. Wojciecha ż ok. imienin  
    2. Dżięk.-błag. o Boż e błog. i żdrowie dla Barbary, Joanny i Ireny 
        oraż dla Wojciecha ż ok. imienin i Franka ż ok. ur. 
    3. ża żm. Antoninę Orżechowską w 1 r. s m.;  
    4. ża żm. Michała Chmurę (18 greg.); 5. (poża parafią) ża żm. Cecylię Chmurę 

SOBOTA - 24.04     
6.00  1. ża żm. Michała Chmurę (19 greg.); 2. ża żm. Helenę Mokwę 
18.00 1. Dżięk.-błag. o Boż e błog. dla Alberta ż ok. 25 r. ur. oraż dla rodżin       
    Kasprżykowskich i Esteban;  
    2. ża żm. rodżico w Francisżka i Francisżkę Śpechto w 
    3. (poża parafią)  ża żm. Jadwigę Matusżyk 

NIEDZIELA - 25.04 - 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA 
7.30  1. ża żm. Marię i Leonarda Tymicho w; 2. ża żm. Michała Chmurę (20 greg.) 
9.00  1. ża żm. Halinę Drabcżyn ską; 2. ża żm. Barbarę Śikomas w 1 r. s m. 
10.30 1. ża żm. Irenę i Zbigniewa Śżtychlero w; 2. ża żm. Krystynę Lis 
12.00 ża żm. Adama Wandżela 
13.15 Urocżystos c  I Komunii Ś więtej – wcżesnej 
18.00 ża żm. Jerżego Kowalcżyka w 4 r. s m. 
19.30 Dżięk.-błag. w int. Piotra i Ireny ż ok. 80 ur 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dz 6, 8-15; Ps 119; J 6, 22-29 

Wtorek: Dz 7, 51 - 8, 1a; Ps 31; J 6, 30-35 

Środa:  Dz 8, 1b-8; Ps 66; J 6, 35-40 

Czwartek: Dz 8, 26-40; Ps 66; J 6, 44-51 

Piątek: Dz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26 

Sobota: Dz 9, 31-42; Ps 116b; J 6, 55. 60-69 

Niedziela:  Dz 4, 8-12; Ps 118; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18  

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 30 osób  

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 

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin: środa, godz. 17.00 

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! 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czwartek - 17.00 - 19.00  

(I czwartek miesiąca nieczynna) 

Piątek - 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także załatwić bezpośrednio po zakończeniu  

Mszy św. w poniedziałek, środę i piątek. 

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

