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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja 

wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy 

o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy 

zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie bę-

dzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam 

rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam 

objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z moje-

go weźmie i wam objawi». 

I czytanie: Dz 2, 1-11; Ps 104  

II czytanie: Ga 5, 16-25; Ewangelia: J 15, 26-27; 16, 12-15 

Człowiek jest istotą słabą i ograniczoną zaro wno w swoich moz liwos ciach 

jak i wiedzy. Chrystus o tym wie, dlatego nie tylko ukazuje się Uczniom przez 

czterdzies ci dni po swoim zmartwychwstaniu, ale wstępując do Ojca w nie-

bie obiecuje im pomoc. Zapowiada posłanie Ducha Ś więtego, Parakleta, Po-



...I NIE TYLKO 

Środowisko Bożego życia 

Mys limy często o naszym osobistym z yciu religijnym tak, jakby wszystko, 

co się w nim zawiera, moz na było zamknąc  w indywidualnym odniesieniu 

człowieka do Boga. To jeden z powaz nych błędo w. Takie podejs cie niewiele 

ma wspo lnego z Ewangelią. 

O z yciu moz na mys lec  i mo wic  jedynie w wymiarze s rodowiska. Ono bo-

wiem jest warunkiem jego rozwoju i ono je testuje. Ś rodowisko nie toleruje 

słabego i tego, kto z yje jego kosztem. Istnieje bowiem wzajemna zalez nos c  

wszystkiego, co z yje w danym s rodowisku. Wspo łczesna biologia ma tu wiele 

do powiedzenia. Ekologia zajmuje się gło wnie zachwianiem ro wnowagi s ro-

dowiska i dlatego wzywa do troski o nie. 

To samo dotyczy z ycia duchowego. Kos cio ł jest s rodowiskiem z ycia Boz e-

go. Podobnie jak ostatnie pokolenia, biorąc do ręki – w sposo b nieodpowie-

dzialny – chemię, atom czy ludzkie geny, doprowadziły do zachwiania ro w-

nowagi s rodowiskowej, co przyczyni się do naszej apokalipsy, tak i siły zła 

w identyczny sposo b uderzyły w ro wnowagę sił ducha. Wmo wiono wielu, z e 

to oni decydują o kształcie z ycia religijnego. Zrezygnowano z ostrych sankcji 

społecznych, kto re winny wykluczac  osobniki zagraz ające z yciu w s rodowi-

sku. Na pierwszy plan wysunięto psychologię i przy jej pomocy zaczęto ma-

nipulowac  ludz mi. Udoskonalono socjologię, aby przy pomocy chorych roz-

montowac  zdrowe s rodowiska. Analogii jest wiele. 

Ratunek jest w powrocie do Boz ego zamysłu, w kto rym z ycie Ducha udzie-

cieszyciela, kto ry umocni serca, ale takz e rozjas ni swoją mądros cią umysły. 

Nie tylko Apostołowie potrzebują takiego Pocieszyciela; jest On potrzebny 

kaz demu z nas, abys my nie zagubili drogi do Ojca, aby nas wspierał w tru-

dach i przeciwnos ciach codziennego z ycia, aby swoją mądros cią rozjas niał 

mroki naszych serc. Jezus przez trzy lata uczył Prawdy o Bogu Ojcu, kto ry 

chce obdarzyc  największym szczęs ciem kaz dego człowieka, ale nasza ziem-

ska kondycja jest bardzo słaba i trudno nam zrozumiec  Boz e Śłowa, Boz e 

plany i wolę. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znies c  nie 

możecie mówi Jezus do Apostołów, ale również do każdego z nas. Bo bez świa-

tła Ducha Ś więtego chodzimy w mroku i widzimy tylko to, co ziemskie i ma-

terialne; dobra niebieskie są dla nas zasłonięte. Dlatego pros my gorąco: 

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień 

swojej miłości.  



lone Kos ciołowi kieruje się prawami zdrowia. Uroczystos c  Zesłania Ducha 

Ś więtego przypomina początek powstania na ziemi s rodowiska Boz ego, pro-

mieniującego potęgą z ycia duchowego. Jak długo szanowano zasady tego z y-

cia, tak długo Kos cio ł był autorytetem i promieniował mocą na inne s rodowi-

ska. Chlubił się tym. Dzis  jakby się kurczy, jakby nie miał siły, jakby oddawał 

pole zagospodarowane przez poprzednie pokolenia. Kryzys ducha dotknął 

s rodowiska religijne. Uderzył w rodziny, w parafie, w diecezje, w narody 

ochrzczone... Jest widoczny w skali s wiata. 

W odpowiedzi na te zjawiska nalez y zadbac  o s rodowiska religijne, do kto -

rych nalez ymy i kto re tworzymy, tak by one wspierały z ycie duchowe jedno-

stek, by one razem wydawały owoce ducha. Trzeba tez , aby te nasze s rodo-

wiska odkryły ponownie zasadę testowania tego, co zdrowe i mocne, i oparły 

się temu, co słabe. Duch Ś więty szuka pomocniko w. On jest z yciem i On czu-

wa nad jakos cią z ycia w Kos ciele. Moz e to czynic  jedynie o tyle, o ile ludzie 

zwro cą się do Niego i zechcą z Nim wspo łpracowac . Odbudowa s rodowiska 

religijnego jest dla Ducha Boz ego łatwa i moz e nastąpic  w kro tkim czasie. 

Trzeba jednak, by serca, kto rym na takiej odnowie zalez y, otwarły się na Jego 

działanie. 
ks. Edward Śtaniek 

O co proszę?  

O serce otwarte na przyjście Ducha Świętego  

i poddane Jego natchnieniom 

Lęk i zamknięcie apostoło w uzmysławia mi, czym jest moje z ycie bez Jezu-

sa i Jego Ducha (w. 19). Jestem zdolny otworzyc  się na z ycie i na s wiat na ty-

le, na ile z yje we mnie moc Ducha Ś więtego. W nim z yję, poruszam się i je-

stem. 

Jezus kaz dego dnia staje pos rodku moich przez yc  i dos wiadczen  i mo wi do 

mnie: „Poko j tobie”! (w. 19, 21-22). Chce mnie nawiedzac  swoim pokojem 

i dawac  mi swego Ducha rados ci, zwłaszcza gdy opanowują mnie lęki i duszą 

ro z ne obawy. 

Nie będę w stanie usłyszec  Jego głosu i przyjąc  Jego Ducha, jes li nie będzie 

we mnie dos wiadczenia przebywania z Jezusem. Od głębi mojej modlitwy 

Śłowem zalez ec  będzie moja wraz liwos c  na Jego natchnienia w chwilach 

zmagan . 

Jezus codziennie pokazuje mi swoje ręce i bok – znaki Jego z ycia i mocy 

(w. 20). Przywołam na pamięc  chwile przygnębienia, w kto rych namacalnie 

dos wiadczyłem Jego pociechy. Opowiem te sytuacje Jezusowi. Uwielbię Go za 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

tamte dni. 

„Wez mijcie Ducha Ś więtego...” (w. 22). Przedstawię sobie Jezusa, kto ry 

przychodzi do Mnie, aby tchnąc  we mnie swego Ducha. Us wiadomię sobie, z e 

tak samo zbliz a się do mnie i mo wi w kaz dej modlitwie, w sakramentach 

s więtych. Mogę codziennie napełniac  się Jego Duchem. 

Duch Wszechmocny nie stanie się dla mnie mocą, jes li Go nie przyjmę. 

Zdaje się na moją decyzję, nawet w tym, co dotyczy odpuszczenia grzecho w 

(w. 23). Czy nie zaniedbuję Jego natchnien ? Co mogę powiedziec  o mojej mo-

dlitwie osobistej, o moim z yciu sakramentalnym? 

Poproszę Jezusa, aby tchnął we mnie Ducha nieugaszonego pragnienia, 

bym zawsze Go pragnął i otwierał się na Jego moc. Będę trwał w modlitwie 

serca: „Jezu, pomo z  mi kierowac  się natchnieniami Twojego Ducha!”. 
Krzysztof Wons ŚDŚ/Śalwator 

Jako dziecko, była dziewczynką bardzo delikatną, 

kochaną, tryskającą życiem i inteligencją. Urodziła 

się przedwcześnie, pewnej grudniowej nocy, w blasku 

palącego się w sąsiedztwie domu.  

Magdalena Zofia Barat urodziła się 13 grudnia 1779 

roku w Joigny, w diecezji Śens, we Francji. Mimo z e 

w tych stronach był jeszcze silnie zakorzeniony janse-

nizm, Magdalena została dopuszczona do pierwszej Ko-

munii s więtej jak na owe czasy bardzo wczes nie, bo 

w dziesiątym roku z ycia. W roku 1795 udała się wraz ze 

swym bratem do Paryz a, gdzie jako kapłanowi pomagała mu w ukryciu przy 

sprawowaniu sakramento w i w posłudze duszpasterskiej. Kapłan bowiem, 

kto ry nie złoz ył przysięgi na wiernos c  rewolucji i jej haseł, był s cigany przez 

władze i w kaz dej chwili groziła mu s mierc . Magdalena ponadto potajemnie 

uczyła dzieci prawd wiary. W roku 1800 przybyli do Paryz a księz a ze zgro-

madzenia Śerca Pana Jezusa z Tournely, zwani paccanarystami. Brat Zofii, 

Alojzy, wstąpił natychmiast do nich. Śtało się to dla Zofii natchnieniem, by 

załoz yc  podobne dzieło z en skie, kto re pod opieką Śerca Jezusowego zajęłoby 

się chrzes cijan ską nauką i wychowaniem dziewcząt. Pierwszy dom otworzy-

ła w Amiens, tam bowiem mieli swoje kolegium paccanarys ci. Zebrała woko ł 

siebie podobnie nastawione apostolsko kobiety, a w roku 1817 napisała dla 

nowej, z en skiej rodziny zakonnej, konstytucję. Kiedy otworzyła nowe domy 

w Grenoble i w Belley, została wybrana gło wną przełoz oną zgromadzenia. Jej 



Czym dusza jest dla ciała w człowieku,  
tym Duch Święty jest dla Ciała Jezusa Chrystusa,  

którym jest Kościół.  
Duch Święty sprawia w Kościele to samo,  

co dusza w członkach ciała. 

św. Augustyn  
 
Miłość wyraża się nie tylko w rozdawaniu mienia,  

ale o wiele bardziej w dzieleniu się Bożą nauką  
i w osobistej posłudze bliźniemu. 

św. Maksym Wyznawca  
 

Duch Święty to przedziwne tchnienie życia,  
to jakby wiatr usłużnie przynoszący wilgoć na pustynię. 

sł. Boży kard. Stefan Wyszyński  

CYTATY PRZY KAWIE 

pierwszym aktem było uroczyste oddanie Śercu Jezusa zgromadzenia, 

wszystkich trzech domo w, sio str i dziewcząt podopiecznych. Pod jej mądry-

mi rządami dzieło szybko rozszerzyło się: po Francji, Italii, Anglii, Belgii 

i Śtanach Zjednoczonych Ameryki Po łnocnej. Konstytucje zgromadzenia za-

twierdził papiez  Leon XII w roku 1826. Kiedy Magdalena z egnała ziemię dla 

nieba, jej zgromadzenie liczyło 89 placo wek i 3500 sio str.  

Magdalena Zofia Barat zmarła 25 maja 1865 roku, doczekawszy wieku 86 

lat. Załoz onym przez siebie zgromadzeniem rządziła przez 59 lat. Śiostry 

Śacre Coeur s w. Magdaleny Zofii Barat są obecne takz e w Polsce. Pozostawiła 

po sobie sporo pism, kto re wydano drukiem w czterech opasłych tomach. 

Ws ro d nich najwięcej miejsca zajmują zarządzenia, oko lniki, konferencje 

i listy, kto rych zebrano wprost rekordowo duz o, bo ok. 14 tysięcy! Jest to 

prawdziwy skarbiec duchowy, jaki dobra matka zostawiła w spus ciz nie swo-

im duchowym co rkom. Jej ciało spoczywa w kos ciele przy domu generalnym 

w Rzymie, gdzie dokonała dni swojej pielgrzymki na ziemi. Do chwały ołta-

rzy wynio sł ją papiez  s w. Pius X w roku 1908; do katalogu s więtych wpisał ją 

uroczys cie papiez  Pius XI w roku s więtym, jubileuszowym, 1925, wraz ze s w. 

Marią Magdaleną Postel.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie nabożeństw majowych, 
kto re odprawiamy codziennie o godz. 17.30.  

 Liturgiczne obchody tygodnia: 
poniedziałek - święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Jest to 
Misyjny Dzien  Chorych oraz dzien  modlitwy za Kos cio ł w Chinach. 
środa - wspomnienie s w. Filipa Nereusza. W tym dniu modlimy się za 
wszystkie matki z okazji przypadającego ich s więta. Msza s w. w intencji z y-
jących i zmarłych matek zostanie odprawiona o godz. 18.00 
czwartek - święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
W tym dniu o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza s w. w intencji mamy 
naszego wikariusza ks. Wojciecha -  s p. Anny Jamrozin skiej, kto rej pogrzeb 
odbył się w minioną s rodę. 
sobota - wspomnienie s w. Urszuli Leedo chowskiej, dziewicy. W tym dniu 
o godz. 10.00 w kos ciele katedralnym s w. Mikołaja w Bielsku-Białej, 
bp Roman Pindel udzieli diakonom naszej diecezji święceń prezbiteratu. 
Kandydato w do s więcen  polecamy Panu Bogu w modlitwie. 

 W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy – od-
pust parafialny. Kazania odpustowe wygłosi ks. dr Tomasz Gwoździe-
wicz. 

 Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby naszej parafii; za ty-
dzien  niedzielna składka będzie przeznaczona na potrzeby naszego kos cioła. 
Dziękujemy takz e za wszystkie ofiary przekazywane na konto parafialne, 
kto re w dobie pandemii są wyrazem troski o utrzymanie parafii. 

 Kancelaria parafialna będzie otwarta w s rodę i piątek od godz. 10.00 do 
12.00 oraz bezpos rednio po Mszy s w. wieczornej; w czwartek od godz. 17.00 
do 19.00. Śprawy losowe moz na załatwiac  w kancelarii parafialnej poprzez 
kontakt z księdzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 

 Zgodnie z aktualnymi wskazaniami epidemicznymi, pragniemy przypo-
mniec , z e w naszym kos ciele moz e przebywac  w czasie Mszy s w. lub innych 
nabożeństw jedynie 40 osób. Zajmujemy miejsca wskazane. Przypomina-
my o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Przypomi-
namy, że nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od udziału w nie-
dzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich osób, które pragną 
w niej uczestniczyc , ale z powodu obostrzen , lęku lub wieku nie mogą. Zachę-
camy wiernych, aby duchowo łączyli się ze swoją parafią poprzez transmisję 
internetową na parafialnym kanale YouTube. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 24.05 - ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY         
                 MATKI KOŚCIOŁA 
6.00  za zm. Jana Hrapkowicza 
18.00 1. za zm. rodzico w Jerzego i Elfrydę Dudko w, brata Henryka oraz    
     Izabelę Kopacz i duszę w czys c cu cierpiące;  
     2. za zm. Genowefę Komstę; 3. za zm. Jerzego Lubera 
WTOREK - 25.05      
6.00  1. za zm. Marię i Leonarda Tymicho w; 2. za zm. Tadeusza Jakubca 
18.00 1. za zm. Halinę Drabczyn ską; 2. za zm. Ryszarda Śiwika;  
     3. za zm. Otylię Rus 
ŚRODA - 26.05 - WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NEREUSZA 
6.00  za zm. Arkadiusza Jaska 
18.00 1. za z yjące i zmarłe matki; 2. za zm. Leokadię Rokowską 
     3.  za zm. Bernarda Musioła  
     4.  za zm. rodzico w Marię i Henryka Gradowskich 
CZWARTEK - 27.05 - ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO        
            I WIECZNEGO KAPŁANA 
6.00  O szczęs liwą operację i powro t do zdrowia dla taty 
18.00 1. Dzięk.-błag. o Boz e błog., opiekę Matki Najs więtszej i dary       
     Ducha Ś więtego dla Roberta Kastelika z ok. 18 ur. 
     2. za zm. Annę Jamrozin ską; 3. za zm.  Jo zefa Z ołnierskiego 
     4. za zm. Krystynę Lis 
PIĄTEK - 28.05         
6.00  za zm. Marię Śzutkowską 
18.00 1. za zm. Karola Linderta; 2. za zm. Śtanisławę Dec 
     3. za zm. Romana Deca 
SOBOTA - 29.05 - WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 
6.00  1. za zm. rodzico w Barbarę i Zbigniewa Palucho w 
     2. za zm. Barbarę Grabowską 
18.00 1. za zm. Martę Zwolin ską; 2. za zm. Dariusza Kaz mierczaka 
NIEDZIELA - 30.05 - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
7.30  za zm. Karolinę i Jo zefa oraz ich rodzico w i siostrę Marię 
9.00  1. za zm. Alicję Śzulakowską w 7 r. s m. i rodzico w z obu stron 
     2. za zm. Śtanisławę Konieczną 
10.30 1. w int. siostry Renaty i jej syna Dawida o Boz e błog. i rozwiązanie   
     trudnej sprawy; 2. za zm. Jerzego Gajczaka 
12.00 1. ŚUMA ODPUŚTOWA za Parafian; 2. w intencji dobroczyn co w  
     naszej parafii; 3. za zm. Jo zefa i Andrzeja Adamco w w 26 r. s m. 
18.00 za zm. Janinę i Czesławę Malingiewicz 
19.30 za zm. Marię Lewicką 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dz 1, 12-14; Ps 87; J 19, 25-27 

Wtorek: Syr 35, 1-12; Ps 50; Mk 10, 28-31 

Środa:  Syr 36, 1. 4-5a. 10-17; Ps 79; Mk 10, 32-45 

Czwartek: Hbr 10, 11-18; Ps 110; Mk 14, 22-25 

Piątek: Syr 44, 1. 9-13; Ps 149; Mk 11, 11-25 

Sobota: Syr 51, 12-20b; Ps 19; Mk 11, 27-33 

Niedziela:  Pwt 4, 32-34. 39-40; Ps 33; Rz 8, 14-17 

        Mt 28, 16-20 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 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

