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Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: 

«Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak 

jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 

A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się 

napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powie-

dzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, po-

wstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się 

uspokoił i nastała głęboka cisza. 

Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wia-

ry!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że 

nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» 

I czytanie: Hi 38, 1. 8-11; Ps 107 

II czytanie: 2 Kor 5, 14-17; Ewangelia: Mk 4, 35-41 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

W dzisiejszej Ewangelii s więty Marek przekazuje nam niezwykłe wyda-

rzenie uciszenia burzy. Apostołowie byli dos wiadczonymi rybakami, przez yli 

niejedną burzę na jeziorze i znali jego kaprys ną i nieprzewidywalną naturę. 

Widac  jednak ta burza, kto ra ich zaskoczyła była wyjątkowo groz na; a Jezus 

spokojnie spał w łodzi zalewanej z kaz dej strony wodą. Nauczycielu, czy Cię 

to nie obchodzi, że giniemy? Czy może być coś, co zagrażałoby człowiekowi, 

a Bo g by to ignorował? Ale uczniowie, chociaz  juz  tyle przez yli z Jezusem, 

tyle cudo w widzieli, tyle łask doznali, to wciąz  nie do kon ca wierzyli w Jego 

Bo stwo. Milcz, ucisz się! Te słowa nie były ani pros bą, ani poleceniem; to był 

rozkaz, kto ry został wykonany natychmiast. Natura nie miała z adnej wątpli-

wos ci Kim jest Jezus. Czemu tak bojaz liwi jestes cie? Jakz e brak wam wiary! 

Bo wiara i zawierzenie powoduje, z e znika strach. Skoro jestem w rękach 

Kogos , kto jest wszechmocny, a zarazem bezgranicznie kochający, to nic mi 

nie moz e zagrozic . A my, czy tak naprawdę wierzymy? Czy w naszych ser-

cach nie ma niepewnos ci i strachu? Czy nie pytamy samych siebie Kim On 

jest właściwie? A przecież spotykamy Chrystusa na każdej Eucharystii, przyj-

mujemy Go do naszych serc, czytamy w Ewangelii Jego zapewnienie, z e nas 

nigdy nie zostawi i nazywany siebie wierzącymi. Gdyby nasza wiara była 

wielkos ci ziarnka gorczycy, to go ry moglibys my przenosic . A Bo g cierpliwie 

czeka, az  dojrzejemy. 

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. 

Żyć dla Chrystusa 

Apostołowie, dos wiadczeni rybacy, w obliczu zagroz enia ze strony wichru 

i wysokiej fali mys leli o swoim ocaleniu. Mieli blisko Jezusa, kto ry spał w to-

nącej łodzi zmęczony całodzienną pracą. Bezradni, doszli do wniosku, z e na-

lez y Go obudzic , i to w trosce nie o Jego z ycie, lecz o swoje. On dla nich w tej 

sytuacji nie był wcale taki waz ny. Waz ne było ich z ycie. Wyrazili to w sło-

wach: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, z e giniemy?”. Nawet w tej sytua-

cji mys leli o sobie, a nie o Nim. Nie powiedzieli bowiem: Mistrzu, toniemy. Ty 

razem z nami, a my razem z Tobą. Jezus uciszył wicher. Oni ze zdumieniem 

pytali, kim On włas ciwie jest, skoro wicher i jezioro są mu posłuszne. 

Oto klasyczny przykład z ycia na własnej orbicie, broniącej własnych inte-

reso w. Jezus chciał im wskazac  potrzebę przejs cia na Jego orbitę. Potrzebę 



z ycia nie dla siebie, bo takie z ycie jest kro tkowzroczne i ostatecznie staje się 

z yciem bez sensu. Człowiek bowiem nie jest w stanie wyjs c  poza swoją orbi-

tę z ycia. Jes li jednak ustawi z ycie na orbicie Chrystusa, wo wczas sam zosta-

nie ocalony, a kaz da godzina przez yta nie dla siebie, ale dla Chrystusa, będzie 

miec  swo j głęboki sens. 

S więty Paweł pyta włas nie o to. On pod Damaszkiem przestawił swe z ycie 

z orbity „dla siebie”, na orbitę „dla Chrystusa”. Wo wczas dostrzegł sens 

wszystkiego, co czyni, i wszystkiego, co go spotyka. Ż ycie dla Chrystusa, kto -

ry za nas umarł i zmartwychwstał, jest fantastyczną lokatą doczesnych wy-

siłko w i wszystkiego, co człowiek na ziemi posiada. To jedyna lokata, kto rej 

nie dosięga z aden kryzys. Ona jest w stu procentach pewna. 

S więty Paweł to przez ył i bardzo zalez y mu na tym, by i Koryntianie do-

strzegli sens takiej inwestycji. Ż ycie ma sens, gdy się z yje dla tego, kto nie 

obawia się s mierci, kto ra kasuje wszystko, co człowiek posiada na swoim 

koncie. Jes li jednak jest to konto Chrystusa, s mierc  nie jest w stanie nic ska-

sowac . 
ks. Edward Staniek 

O co proszę? O uwolnienie od niepokojów i głęboką ciszę serca. 

Spro buję znalez c  się w opisanym przez Marka wydarzeniu (ww. 35-36). 

Żapada wieczo r, a Jezus wciąz  jest oblegany przez tłumy. Żobaczę Jego zmę-

czenie. Prosi ucznio w, aby przeprawic  się na drugą stronę jeziora. Wsiądę 

razem z nimi do łodzi. Jezus zasypia ze zmęczenia. 

Płynąc razem z apostołami, będę wpatrywał się w Jezusa, kto ry s pi zmę-

czony (w. 38). Us wiadomię sobie, z e Jezus codziennie posługuje się mną 

w swoim dziele. Potrzebuje mnie. Uraduję się tą prawdą. Uwielbię Go za to, 

z e mogę byc  Jego uczniem. 

Spro buję przez yc  razem z uczniami dramat nocnej burzy (ww. 37-38). 

Gwałtowny wicher. Bezradnos c  w wiosłowaniu. Woda zalewa ło dz . Groz ba 

zatonięcia. Żobaczę przeraz enie w oczach ucznio w. Usłyszę krzyk. Wczuję się 

w ogarniający ich lęk. 

Żobaczę, jak zdenerwowani budzą Jezusa. Żastraszeni wołają do Niego 

z pretensją: „Nic Cię to nie obchodzi, z e giniemy?” (w. 38). Czują się opusz-

czeni przez Jezusa. Żdenerwowani, tracą wiarę w moc i miłos c  Jezusa. 

Wro cę do mojej historii z ycia, do sytuacji, w kto rych przez yłem najcięz sze 

dos wiadczenie. Przypomnę sobie lęk, kto ry mnie opanował, bezradnos c  

i bezsilnos c . Opowiem o tym dos wiadczeniu Jezusowi. Jak wyglądała wtedy 

moja modlitwa? Czy potrafiłem powierzyc  się Jezusowi. Czy nie traciłem gło-



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  Był przewodnikiem duchowym św. Jana Bosko, 

przekazywał mu duchowość św. Franciszka Saleze-

go.  

  Jo zef Cafasso urodził się w Castelnuovo d'Asti 

w Piemoncie 15 stycznia 1811 r. Wychowany w du-

chu z ywej wiary, po ukon czeniu szkoły s redniej 

w Chieri udał się do miejscowego niz szego semina-

rium, a potem na studia teologiczne do Turynu. 

22 wrzes nia 1833 r. został wys więcony na kapłana, 

mając wo wczas zaledwie 22 lata. Nie piastował z ad-

nych urzędo w, był zawsze kapłanem cichym, a jednak 

miał wpływ na cały kler piemoncki. Żdrowie miał wą-

tłe (cierpiał na chorobę kręgosłupa), ale w jego czarnych oczach bił z ar apo-

stolski. 

 Jo zef wstąpił po s więceniach do Instytutu Teologii Moralnej, niedawno 

powstałego w Turynie. Młodzi kapłani prowadzili w nim wspo lne z ycie ra-

zem z profesorami. Ro wnoczes nie załoz yciel Instytutu, ks. Alojzy Guala, za-

prawiał młodych kapłano w do działalnos ci duszpasterskiej. Uczyli oni 

opuszczoną młodziez  prawd wiary, chodzili do więzien  dla nieletnich i dla 

dorosłych, nawiedzali szpitale, a takz e towarzyszyli skazanym na s mierc  

w ostatnich chwilach ich z ycia. Po s mierci załoz yciela Instytutu, Jo zef objął 

stanowisko rektora. W swojej pracy spotkał ludzi, w przyszłos ci wyniesio-

nych na ołtarze. Był przewodnikiem duchowym s w. ks. Jana Bosko i wspierał 

w powołaniu swojego siostrzen ca, bł. Jo zefa Allamano, załoz yciela Misjona-

rzy Consolata. W gorących czasach (rewolucja Garibaldiego, koronacja Wik-

tora Emanuela) Jo zef Cafasso nie dał się ponies c  wirowi politycznemu. Ża-

chęcał kapłano w, aby pilnowali swojego posłannictwa, a nie angaz owali się 

w ruch rewolucyjny. Ż własnej woli nawiedzał więzienia, kto re w tamtych 

czasach były miejscami strasznymi. Opowiadał więz niom o Boz ej miłos ci 

wy i ulegałem wraz eniu, z e Jezus s pi i nie obchodzi Go mo j los? Co mogę po-

wiedziec  o moim zaufaniu do Jezusa? 

Wro cę do sceny z Ewangelii. Żobaczę Jezusa, jak spokojnie i z całą mocą 

ucisza w jednej chwili burzę. Wczuję się w głęboką ciszę, kto ra nastała po 

Jego słowach (w. 39). Żatopię się w modlitwie serca: „Jezu, ucisz moje niepo-

koje i wro c  mi wewnętrzną ciszę”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 

https://www.gosc.pl/doc/5319735.Wilki-zmienial-w-owce-mial-dar-bilokacji-i-prorocze-sny-a-pies
https://www.gosc.pl/doc/5319735.Wilki-zmienial-w-owce-mial-dar-bilokacji-i-prorocze-sny-a-pies
https://www.gosc.pl/doc/5319735.Wilki-zmienial-w-owce-mial-dar-bilokacji-i-prorocze-sny-a-pies


CYTATY PRZY KAWIE 

Jak okręt bez sterów i kotwicy jest igraszką wiatrów,  
tak naszym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiary. 

św. Jan Chryzostom 
 

Chociaż pragniemy być z Chrystusem, to jednak boimy się umierania. 
Niech moc miłości przezwycięży w nas gorycz śmierci dzięki Temu,  

który jest naszym życiem i który zechciał umrzeć za nas.  
Gdyby śmierć nie była tak gorzka,  

to i chwała męczenników nie byłaby tak wielka. 

św. Augustyn 
 

Trzeba walczyć, ile się może, przeciwko niepokojom i lękom,  
ponieważ nie ma nic innego,  

co by bardziej uniemożliwiało progres w dobroci. 

św. Franciszek Salezy 
 

Pokładajmy naszą ufność w Bogu i idźmy do przodu bez lęku. 

św. Jan Bosko 

i miłosierdziu. Przez ponad 20 lat towarzyszył skazan com w drodze na sza-

fot (egzekucje wykonywano publicznie), nazywając ich czule 

"szubienicznymi s więtymi", poniewaz  byli wieszani bezpos rednio po spo-

wiedzi. Mieszkan cy Turynu nadali mu przydomek kapelana szafotu. 

Po kro tkiej chorobie Jo zef poz egnał ziemię 23 czerwca 1860 r. w wieku zale-

dwie 49 lat. Najlepiej scharakteryzował go Jan Bosko w jednym z przemo -

wien  po jego s mierci: "Był modelem z ycia kapłan skiego, nauczycielem kapła-

no w, ojcem ubogich, pocieszycielem chorych, doradcą wątpiącym, pociechą 

konającym, dz wignią dla więz nio w, zbawieniem dla skazanych, przyjacielem 

wszystkich, wielkim dobroczyn cą ludzkos ci". Pius XI z okazji beatyfikacji 

w 1925 r. nazwał Jo zefa Cafasso "perłą kleru Italii". Pius XII dokonał jego 

uroczystej kanonizacji w 1947 roku. W roku 1948 tenz e papiez  ogłosił 

s w. Jo zefa Cafasso patronem więzien  i więz nio w oraz wspo łpatronem Żgro-

madzenia Misjonarzy Matki Boz ej Bolesnej Pocieszenia (Consolata).  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dzisiaj w czasie Mszy s w. o godz. 10.30 modlimy się w intencji ks. Wojcie-

cha z okazji 50. rocznicy urodzin prosząc o potrzebne łaski; zas  o godz. 

12.00 do Pierwszej Komunii S w. przystąpią dzieci ze Szkoły Dwujęzycznej 

im. Wł. Kopalin skiego. 

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie nabożeństw czerwcowych, 

kto re odprawiamy codziennie o godz. 17.30 oraz Godzinkach ku czci NSPJ 

w kaz dą niedzielę o 7.10 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  

poniedziałek - wspomnienie s w. Alojzego Gonzagi, zakonnika 

czwartek - uroczystos c  Narodzenia s w. Jana Chrzciciela. 

 Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na spotkanie formacyjne  

w najbliz szą s rodę: Msza s w. o godz. 18.00, a następnie dalsza częs c  spotka-

nia formacyjnego. 

 W piątek kończy się rok szkolny i katechetyczny. Żapraszamy dzieci, 

młodziez , rodzico w, nauczyciel, wychowawco w i katecheto w na Mszę s w. 

dziękczynną o godz. 8.00. 

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

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

pocznie się o godz. 18.00; zas  o godz. 20.00 zostanie odprawiona Msza s w., 

kto rej będzie przewodniczył  bp Piotr Greger. Żapraszamy do wspo lnej mo-

dlitwy. 

 Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na Uniwersytet Papieski Jana Paw-

ła II; za tydzien  niedzielna składka będzie przeznaczona na potrzeby naszej 

parafii. 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. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 21.06 - WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI 
6.00  za zm. Stanisława Kucharczyka 
18.00 1. Dzięk.-błag. o Boz e błog. dla Alicji z ok. ur. i im. oraz jej najbliz szych 
     2. za zm. Mieczysława Dobiję w 6 r. s m.; 3. za zm. Alojzego i Bronisławę 
     Wolaso w;  4. za zm. Henryka Wiertelorza w 5 r. s m. 
WTOREK - 22.06      
6.00  1. za zm. Małgorzatę Żęgotę; 2. za zm. Helenę Miciak 
18.00 1. za zm. Emilię Gnizę; 2. za zm. Andrzeja Wolnego 
     3. za zm. Mateusza Ż yrka; 4. (poza parafią) za zm. Marię Cibicką 
ŚRODA - 23.06              
6.00  za zm. Żygmunta Chaję 
18.00 1. za zm. rodzico w Antoninę i Wawrzyn ca oraz zmarłych z rodziny 
     2. za zm. Mieczysława Czudka; 3. za zm. Leszka Maga;  
     4. za zm. Lesława Marka; 5. (poza parafią) za zm. Tadeusza Wro bla 
CZWARTEK - 24.06 - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 
6.00  za zm. Leokadię Rokowską 
18.00 1. O Boz e błog. dla dzieci i wnuko w oraz za dusze w czys c cu        
     oczekujące pomocy; 2. za zm. Mariannę Sowę w 1 r. s m.;  
     3. za zm. Annę Mieszczak; 4. (poza par.) za zm. Sławomira Legierskiego 
PIĄTEK - 25.06         
6.00  za zm. Marię i Leonarda Tymicho w 
8.00  Msza s w. na zakon czenie roku szkolnego i katechetycznego w intencji 
     dzieci, młodziez y, nauczycieli i katecheto w  
18.00 1. o Miłosierdzie Boz e i łaskę nieba dla Haliny Drabczyn skiej w 1 r. s m. 
     2. za zm. Barbarę Galoch w 4 r. s m. 
SOBOTA - 26.06           
6.00  za zm. Marcina Marcinkowskiego; 
18.00 1. za zm. Jana i Piotra Pawełczyko w; 2. za zm. Franciszkę, Jana, Pawła  
     Juraszo w oraz Marię, Antoninę i Stanisława Cisowskich;  
     3. (poza par.) za dusze w czys c cu cierpiące - Msza z ofiar do skarbony 
NIEDZIELA - 27.06 - 13 NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30  za zm. Łukasza Palucha 
9.00  1. za zm. rodzico w Arletę i Adama Ingramo w 
     2. za zm. Władysława Owerkowicza i zm. z rodziny 
10.30 1. za zm. Władysławę Cibicką i zm. z rodziny;  
     2. za zm. Jana i Annę Wisło w 
12.00 1. Dzięk.-błag. w int. Stanisławy i Andrzeja Sikoro w z ok. 50 r. s l. 
     2. za zm. męz a Jo zefa Jarego, siostrę Lidię Dobiję; rodzico w Annę     
     i Feliksa  Reczko oraz Mariannę i Władysława Jarych 
18.00 za zm. Władysławę Murzyn-Fedorowicz i Władysława Dybczyn skiego 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Rdz 12, 1-9; Ps 33; Mt 7, 1-5 

Wtorek: Rdz 13, 2. 5-18; Ps 15; Mt 7, 6. 12-14 

Środa:  Rdz 15, 1-12. 17-16; Ps 105; Mt 7, 15-20 

Czwartek: Iz 49, 1-6; Ps 139; Łk 1, 57-66. 80 

Piątek: Rdz 17, 1. 9-10. 15-22; Ps 128; Mt 8, 1-4 

Sobota: Rdz 18, 1-15; Ps Łk 1, 46-54; Mt 8, 5-17 

Niedziela:  Mdr 1, 13-15; 2, 23-24; Ps 30; 2 Kor 8, 7. 9. 13-15 

        Mk 5, 21-43 

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

