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Jezus mówił do tłumów: 

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w zie-

mię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie 

wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a po-

tem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo 

pora już na żniwo». 

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypo-

wieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa 

w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyra-

sta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że pta-

ki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. 

A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 

swoim uczniom. 

I czytanie: Ez 17, 22-24; Ps 92 

II czytanie: 2 Kor 5, 6-10; Ewangelia: Mk 4, 26-34 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Dzisiejsza Ewangelia dotyka dwo ch waz nych zagadnien : cierpliwos ci 

i pokory. Czasem duz o się natrudzimy, napracujemy i chcielibys my, aby owo-

ce tego trudy były widoczne jak najprędzej, a najlepiej od razu. Pan Bo g nas 

jednak uczy, z e tak jak ziarno rzucone w ziemię potrzebuje czasu, aby wyda-

ło owoc, tak ro wniez  nasze działania, zwłaszcza te najbardziej istotne, dają 

oczekiwany skutek po jakims  czasie, nieraz nawet po wielu latach. Bo nie da 

się dorosnąc , wychowac  człowieka, zdobyc  wykształcenia czy zawodu w kil-

ka chwil. Ro wniez  kro lestwo Boz e, kto re budujemy pos ro d nas, potrzebuje 

czasu, aby moz na było zobaczyc  rezultat naszego działania. Podobnie jak 

ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich 

nasion. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. My takz e do-

piero po jakims  czasie zobaczymy efekt naszego trudu, więc musimy cierpli-

wie czekac  na dzieło naszej pracy. Jezus ro wniez  poucza, z e nie od nas zalez y 

wzrost tego dzieła, ale od mocy Boz ej łaski, a my jedynie moz emy z nią 

wspo łpracowac , albo zmarnowac  czas, zdolnos ci i moz liwos ci jakie otrzyma-

lis my. Im bardziej będziemy wsłuchiwac  się w to, co mo wi do nas Chrystus 

przez swoje Słowo, miejsce jakie nam w z yciu wyznaczył i zdolnos ci jakimi 

zostalis my obdarzeni, tym bardziej owocne będzie nasze działanie, słuz ba 

Bogu i ludziom, a w rezultacie nasze z ycie. Dlatego z pokorą i s wiadomos cią 

naszej niewystarczalnos ci podchodz my do kaz dego zadania i z szacunkiem 

pochylajmy się nad tym, co codziennie w darze otrzymujemy od Boga, bo 

Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie będzie 

żył na wieki.  

O co proszę? O żarliwość i cierpliwość w dojrzewaniu do dobra. 

Usiądę u sto p Jezusa, aby słuchac  Jego przypowies ci o kro lestwie Boz ym. 

Jest to Jego ulubiony temat. Chętnie i często go porusza w Ewangelii. Dotyczy 

mojej wiecznos ci. Kro lestwo Boz e juz  tętni z yciem. Jest jednak mało widocz-

ne – jak nasienie w ziemi. Rozwija się ciche i pokorne (ww. 26-27). Jezus 

chce mi przypomniec , z e w s wiecie jest wiele dobra, kto re dojrzewa we dnie 

i w nocy. 

Popatrzę na moją rodzinę i wspo lnotę. Poproszę Jezusa, aby pomo gł mi 

dostrzec kiełkujące w nich dobro. Co dobrego dostrzegam u oso b bliskich? 

W kim jest mi najtrudniej zobaczyc  dobro? Co łatwiej przychodzi mi zoba-



czyc : dobre czy złe strony? 

„Ziemia sama z siebie wydaje plon...” (w. 28). Dobra ziemia rodzi dobre 

plony. Rozwo j mojego z ycia duchowego zalez y od wykorzystania dobra, kto -

re jest we mnie. Czy wierzę głęboko, z e jestem dobrą glebą? Jakie dobro zau-

waz am w sobie? Oczekiwanie na plony wymaga czasu. Najpierw pojawia się 

z dz bło, dopiero potem pełne ziarno w kłosie (ww. 28-29). Wzrost duchowy 

wymaga ode mnie cierpliwos ci i wiernos ci w małych sprawach. Czy potrafię 

cieszyc  się kaz dym dobrem w pracy nad sobą? 

Jezus zapewnia mnie, z e wiernos c  w małym przyniesie wielkie owoce. 

Ziarno dobra, kryje w sobie ogromny potencjał z ycia (ww. 30-32). W niespo-

dziewanym czasie ukaz ą się owoce wiernos ci, zas  skąpstwo duchowe będzie 

przyczyną małych plono w. 

Zawierzę Jezusowi całe moje z ycie, najmniejsze ziarno dobra, kto re w so-

bie odnalazłem. Będę modlił się prostym westchnieniem: „Jezu, jestes  moim 

największym dobrem”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 

Co rośnie w nas? 

Jednym z podstawowych elemento w rzeczywistos ci jest wzrost. Rosną 

ludzie, wzrastają społecznos ci, rozwijają się idee i rzeczy. W dzisiejszych czy-

taniach mowa jest o wspaniałym cedrze, kto ry wyrasta z małej gałązki, 

o ziarnku gorczycy, z kto rego wyrasta okazały krzew. 

Trzeba jednak zauwaz yc , z e wzrost sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. 

Wszak moz e wzrastac  dobro, ale moz e takz e wzrastac  zło. Z yjemy w czasach, 

w kto rych rozpowszechniony jest zabobon postępu, kto ry głosi, z e nowe jest 

zawsze lepsze od starego. To jedna z przyczyn szybkiego rozpowszechniania 

się zła w postaci np. przekręcania znaczen  podstawowych pojęc , takich jak 

małz en stwo i rodzina. Co więcej, niekiedy moz e się wydawac , z e zło ros nie 

szybciej niz  dobro. Dlatego Jezus uczy nas zaufania i cierpliwos ci. Kro lestwo 

Boz e nie przegrywa z kro lestwem szatana. Moz e wydawac  się małe, niepo-

zorne, jak ziarnko gorczycy, ale prędzej czy po z niej wyros nie we wspaniałą 

ros linę, w kto rej gałęziach moz na znalez c  schronienie. Autentyczny, trwały 

wzrost dobra wymaga pokory. Czytamy u proroka Ezechiela, z e drzewo wy-

sokie, będzie poniz one, a drzewo niskie wywyz szone. Chełpiący się swoją 

wielkos cią niech zatem uwaz ają, bo mogą upas c . Pokornego natomiast po-

dz wignie Pan. Niekiedy czujemy się jak uschłe drzewo, kto re nie przynosi 

z adnego owocu. Dzisiejsze Słowo nas pociesza: powierz swą słabos c  Bogu, 

w Nim odnajdziesz sens swego z ycia. Zauwaz ylis my, z e Jezus uczy nas cier-



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

Jej gorliwy kult Najświętszego Sakramen-

tu sprawił, że nazwana została mistyczką 

Eucharystii.  

Maria Barba urodziła się 16 stycznia 1884 

roku w Catanzaro w Kalabrii, na południu 

Włoch. Była dziesiątym dzieckiem spos ro d 

dwanas ciorga rodzen stwa. Wychowała się w 

rodzinie głęboko wierzącej. Opiekowała się 

rodzen stwem, a dzięki staraniom miejscowych 

sio str nauczyła się modlic  własnymi słowami. W wieku 9 lat Pan Bo g obda-

rzył ją darem medytacji. Największą jej rados cią po przystąpieniu do Pierw-

szej Komunii s więtej było pełne uczestniczenie w Eucharystii, przyjmowanie 

Chrystusa do serca. Jak tylko mogła, kaz dego dnia starała się odmawiac  cały 

ro z aniec. 2 lipca 1899 roku wzięła udział w obło czynach krewnej. To wyda-

rzenie stało się dla niej waz nym dos wiadczeniem religijnym, punktem 

zwrotnym. Wo wczas, w piętnastym roku z ycia, odkryła swoje powołanie do 

z ycia zakonnego. Jednak rodzice na wies c  o jej zamiarach stanowczo zaprote-

stowali. Na przeszkodzie w realizacji powołania stanęły wydarzenia w rodzi-

nie. W roku 1904 umarł jej ojciec, w 1911 roku jej 21-letni brat Paweł. 

W 1910 r., posłuszna kierownikowi duchowemu, zaczęła pisac  swo-

pliwos ci w oczekiwaniu owoco w, ale trzeba najpierw podkres lic , z e sam Bo g 

jest cierpliwy. Duch S więty cierpliwie działa w nas i woko ł nas, bys my mogli 

z yc  wiecznie. Niestety, cierpliwy umie byc  takz e duch zły. Wskazywał na to 

m.in. Efrem z Edessy (zm. 373). Diabeł krąz y woko ł nas cierpliwie, by nas 

zniewolic , często pod pozorem dobra. Zauwaz my, jak działa przemysł abor-

cyjny albo ideologia tzw. mniejszos ci seksualnych. Zaczynają od przekony-

wających sło w o wolnos ci, tolerancji, poszanowaniu innos ci, i powoli dopro-

wadzają do ustanowienia kolejnych, chorych praw, do medialno-prawnego 

zamordyzmu, w kto rym nie moz na publicznie nazwac  zła złem. Przeciwsta-

wiajmy się tym trendom, patrząc na Jezusa. 

O zaufaniu i chęci podobania się Bogu mo wi drugie czytanie. Przy czym 

apostoł Paweł poro wnuje ludzkie z ycie do pielgrzymki. Niekiedy cel wydaje 

się daleki, a droga coraz bardziej trudna. Ale postępujemy „według wiary, 

a nie dzięki widzeniu”. Na kon cu staniemy wszyscy przed trybunałem Chry-

stusa. Jest to jednak Sędzia, kto ry pragnie naszego wzrostu, a nie upadku. 
o. Dariusz Kowalczyk SJ 



CYTAT PRZY KAWIE 

Umiłowanie nieba jest jedyną drogą do nieba. 

bł. John Henry Newman  

je Confessione generale (Wyznania ogo lne), kto re kontynuowała do 1918 r. 

We wrzes niu 1910 r. udała się wraz z rodziną na pielgrzymkę do Rzymu 

i została przyjęta na audiencji przez papiez a s w. Piusa X. S mierc  matki 

w czerwcu 1914 r. wydawała się byc  zagroz eniem jednos ci rodziny, zatem 

obecnos c  Marii, jej kobiecej ręki wydawała się konieczna. Maria czekała cier-

pliwie prawie dwadzies cia lat na to, aby zobaczyc  realizujące się w kon cu 

pragnienie. W czasie tego oczekiwania okazała wielką moc ducha i niezwykłą 

wiernos c  początkowemu natchnieniu. W tej walce, kto ra trwała az  do mo-

mentu wstąpienia do Karmelu w Ragusie, była wspierana przez szczego lny 

kult Eucharystii. Widziała w niej tajemnicę sakramentalnej obecnos ci Boga 

w s wiecie, konkretny dowo d Jego nieskon czonej miłos ci do człowieka. Wy-

trwała w powołaniu takz e dzięki naboz en stwu do Serca Jezusowego, prakty-

ce komunii duchowej i poboz nos ci maryjnej. Maryja stała się dla niej praw-

dziwym wzorem z ycia Eucharystią, bo Ona nosiła w swym łonie Syna Boz e-

go, kto rego ustawicznie rodzi w sercach wierzących. Ukoronowaniem wier-

nos ci Marii był dzien  25 wrzes nia 1919 roku, kiedy to wstąpiła do karmelita-

nek bosych w Ragusie. Przyjęła imię Maria Kandyda od Eucharystii. W klasz-

torze długie godziny spędzała na adoracji Najs więtszego Sakramentu, 

zwłaszcza w kaz dy czwartek między godziną 23 a 24. Wiele czasu pos więca-

ła zgłębianiu duchowos ci swych s więtych poprzedniczek, a zwłaszcza Teresy 

od Jezusa. W 1924 roku została wybrana na przełoz oną klasztoru. Urząd ten 

pełniła z kro tką przerwą do 1947 roku. W Roku S więtym 1933 zaczęła pisac  

swoje dzieło na temat duchowos ci eucharystycznej. 

Zmarła 12 czerwca 1949 roku w Ragusie, w uroczystos c  Tro jcy Przenaj-

s więtszej, po kilku miesiącach cierpien  fizycznych. Do grona błogosławio-

nych wprowadził ją s w. Jan Paweł II w dniu 21 marca 2004 roku. Papiez  po-

wiedział o niej wtedy: "Była prawdziwą mistyczką Eucharystii, z kto rej uczy-

niła os rodek jednoczący całą jej egzystencję, inspirując się tradycją karmeli-

tan ską, a zwłaszcza przykładami s w. Teresy od Jezusa i s w. Jana od Krzyz a. 

Do tego stopnia zakochała się w Jezusie eucharystycznym, z e stale i z arliwie 

pragnęła byc  niestrudzoną apostołką Eucharystii. Jestem pewien, z e z nieba 

bł. Maria Kandyda wciąz  pomaga Kos ciołowi, by coraz większym podziwem 

i miłos cią otaczał tę największą tajemnicę naszej wiary".  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Dzisiaj w czasie dodatkowej Mszy s w. o godz. 13.30 do Pierwszej Komunii 

S w. przystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej JONATAN. 

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie nabożeństw czerwco-

wych, które odprawiamy codziennie o godz. 17.30. W kaz dą niedzielę 

czerwca o godz. 7.10 zapraszamy na Godzinki ku czci NSPJ. 

  Liturgiczne obchody tygodnia: 

poniedziałek - wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika. 

W tym dniu swoje 50. urodziny obchodzi ks. Wojciech. Msza s w. w jego 

intencji zostanie odprawiona w niedzielę 20 czerwca o godz. 10.30. Zapra-

szamy do wspo lnej modlitwy. 

czwartek  - wspomnienie s w. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. 

  W przyszłą niedzielę, 20 czerwca w czasie Mszy s w. o godz. 12.00 do 

Pierwszej Komunii S w. przystąpią dzieci ze Szkoły Dwujęzycznej im. Wł. Ko-

palin skiego. Prosimy, aby osoby nie związane bezpos rednio z tą uroczysto-

s cią wybrały inną godzinę Mszy s w. 

  Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby naszej parafii; za ty-

dzien  niedzielna składka będzie przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana 

Pawła II. Dziękujemy takz e za wszystkie ofiary przekazywane na konto para-

fialne. 

  Informujemy, że od 13 czerwca 2021 obowiązują nowe limity wiernych 

w kościele – 50% wszystkich miejsc; od 26 czerwca – 75% wszystkich 

miejsc - do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione.  

 Przypominamy o obowiązku noszenia w kościele maseczek zakrywają-

cych usta i nos.  

 Od 20 czerwca zniesiona jest dyspensa od udziału w niedzielnej i świą-

tecznej Mszy św. 

  W piątek, 25 czerwca nasza parafia jest zaproszona na modlitewne czuwa-

nie do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie. Czuwanie rozpocz-

nie się o godz. 18.00; zas  o godz. 20.00 zostanie odprawiona Msza s w., kto rej 

będzie przewodniczył  bp Piotr Greger. Zapraszamy do wspo lnej modlitwy. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 14.06 - WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA 

6.00   za zm. Kazimierza Drzęz lę w 20 r. s m. 

18.00  1. za zm. Bernarda Musioła; 2. za zm. Otylię Rus; 3. za zm. Jerzego Lubera 

WTOREK - 15.06      

6.00   1. Dzięk.-błag. w int. Heleny z ok. 70 ur.; 2. za zm. Czesławę S lusarczyk 

18.00  1. za zm. Elz bietę Hadulę-Sołtysek; 2. za zm. Marię Cibicką 

     3. za zm. Annę Walusiak 

ŚRODA - 16.06              

6.00   za zm. Jana Hrapkowicza 

18.00  1. za zm. Wandę Międzybrodzką oraz Leszka Międzybrodzkiego w 2 r. s m. 

     2. za zm. Justynę Szczerbak; 3. za zm. Krystynę, Bernarda i Leona Kapo w 

     4. za zm. Irenę Tracz 

CZWARTEK - 17.06 - WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO 

6.00   za zm. Mariana Szlago ra 

18.00  1. za zm. Lucynę Szendzielarz w 16 r. s m., rodzico w i rodzen stwo 

     2. za zm. Rudolfa z z oną Heleną; 3. za zm. Arkadiusza Jaska 

     4. za zm. Marię Biegun 

PIĄTEK - 18.06         

6.00   za zm. Edwarda Kubicę 

14.00  W intencji nowoz en co w: Marzena Sierakowska i Szymon Urban ski 

18.00  1. Dzięk.-błag. w int. Marii i Grzegorza z dziec mi 

     2. za zm. Bogusława Lalickiego w 3 r. s m.; 3. za zm. Irenę Gansel w rocz. ur. 

     4. za zm. Jerzego Solaka 

SOBOTA - 19.06           

6.00   1. za zm. Aleksandra Kosa w 1 r. s m.; 2. za zm. Barbarę Gałuszkę 

18.00  1. za zm. Jacka Kowalczyka; 2. za zm. Andrzeja Rzeszutko 

NIEDZIELA - 20.06 - 12 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30   za zm. Romana Grzesiaka 

9.00   1. Dzięk.-błag. w int. Natalii Kluba z ok. 16 r. ur. 

     2. za zm. Ryszarda Gutowskiego 

10.30  1. Dzięk.-błag. w int. ks. Wojciecha z ok. 50 r. ur. 

     2. Dzięk.-błag. w int. Doroty i Jacka z ok. 30 r. s l. 

     3.  CHRZTY: Blanka Helena Kurtyka, Jakub Jarosław Budzyna 

12.00  I Komunia S więta – Szkoła im. W. Kopalin skiego 

14.00  W intencji nowoz en co w: Beata Ziaja i Paweł Wolff 

18.00  za zm. Janinę i Karola Lazarko w oraz męz a Mariusza i siostrę Elz bietę 

19.30  za zm. Irenę Tracz w 1 r. s m.  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  2 Kor 6, 1-10; Ps 98; Mt 5, 38-42 

Wtorek: 2 Kor 8, 1-9; Ps 146; Mt 5, 43-48 

Środa:  2 Kor 9, 6-11; Ps 112; Mt 6, 1-6. 16-18 

Czwartek: 2 Kor 11, 1-11; Ps 111; Mt 6, 7-15 

Piątek: 2 Kor 11, 18. 21b-30; s 34; Mt 6, 19-23 

Sobota: 2 Kor 12, 1-10; Ps 34; Mt 6, 24-34 

Niedziela:  Hi 38, 1. 8-11; Ps 107; 2 Kor 5, 14-17 

        Mk 4, 35-41 

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

