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Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że na-

wet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go po-

wstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». 

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą 

władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». 

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan 

wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie króle-

stwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie bę-

dzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i  jest z sobą skłócony, 

to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza 

i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego 

ograbi. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się 

ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi 

Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». 

Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». 

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, 

I czytanie: Rdz 3, 9-15; Ps 130 

II czytanie: 2 Kor 4, 13 - 5, 1; Ewangelia: Mk 3, 20-35  



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Za Jezusem głoszącym Boz e Słowo, wzywającym do nawro cenia, czynią-

cym cuda chodziło wielu ludzi. Byli to przede wszystkim pros ci rybacy, pa-

sterze, rolnicy zafascynowani nowos cią Jego nauki, mocą z jaką ją głosił i sa-

mą Osobą Jezusa. Uczeni w Pis mie i faryzeusze przyglądali się Mu bardzo 

nieufnie. W miarę upływu czasu, kiedy przybywało zwolenniko w Jezusa, od-

nosili się do Niego z nieskrywaną wrogos cią. Był inny niz  wszyscy nauczycie-

le; bezkompromisowy, wymagający w sprawach Boz ych, a jednak bardzo 

wyrozumiały dla ludzkiej słabos ci. Mo wił o nawro ceniu, przebaczaniu, miło-

sierdziu. Otaczał się ubogimi i sam z ył bardzo ubogo. Dlatego tez  kapłani 

i uczeni w Pis mie, kto rych Jezus często krytykował za obłudę i lekcewaz enie 

Boz ego Prawa na rzecz przepiso w ustanowionych przez ludzi, usiłowali po-

zbyc  się Go. Obawiali się jednak chodzących za Nim tłumo w, uwaz ających 

Jezusa za Proroka. Mieli s wiadomos c  Jego niezwykłos ci, nawet tego, z e byc  

moz e jest posłany od Boga. Jednak pycha, uraz ona duma i obawa przed utra-

tą swojej pozycji przewodniko w Narodu Wybranego powodowała, z e za 

wszelką cenę pro bowali Jezusa zdyskredytowac  i podwaz yc  Jego autorytet. 

Posunęli się nawet do tego, z eby oskarz yc  Go o szatan skie działanie; mo wili 

bowiem: Ma Belzebuba i mocą władcy złych ducho w wyrzuca złe duchy. Ten, 

kto ry działał z mocy Boz ej, namaszczony Duchem S więtym, Ten kto ry głosił 

miłos c  jako najwyz sze prawo, został oskarz ony o wspo łdziałanie z szatanem. 

Dlatego Jezus jednoznacznie odpowiada na takie zarzuty – Zaprawdę, powia-

dam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, bę-

dą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy 

nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. 

Panie, uczyn  nasze serca pokornymi i otwartymi na Twoją mądros c , aby-

s my nigdy nie postawili swoich ambicji i pragnien  ponad Twoje Prawo.  

aby Go przywołać. 

A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bra-

cia na dworze szukają Ciebie». 

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» 

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. 

Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». 



...I NIE TYLKO 

Nagość 

Bo g stworzył człowieka nagiego, ale serce jego wypełnił tak wielką miło-

s cią, z e ona promieniowała jak s wiatło z z aro wki. To dlatego Adam i Ewa nie 

odczuwali wstydu. Gdy jednak odłączyli się od Boga, serca zgasły. Poczuli się 

jak zgaszone z aro wki. Stracili wo wczas sens swego z ycia. Bo sens z aro wki 

jest w tym, by os wiecała. 

Dlatego s wiat od początku bawi się nagos cią i wykorzystuje ją do swoich 

intereso w, robiąc na niej wielkie pieniądze. Ubiera i rozbiera, to jeden z wiel-

kich bizneso w s wiata. 

Chrystus odsłonił tę prawdę i na nowo podłączył serce do miłos ci Boga. 

Przybył, aby kaz dy człowiek dobrej woli uczynił to samo. S wiat biznesu tego 

nie chciał, bo wo wczas jego interesy się kon czą. Zapalona z aro wka jest bez-

konkurencyjna w zestawieniu ze zgaszonymi. One tego nie mogą znies c . Za-

palona wypełnia s rodowisko s wiatłem prawdy i demaskuje wszystkie intere-

sy nastawione na ubieranie i rozbieranie człowieka. 

Poniewaz  Jezusa nie dało się odłączyc  od z ro dła Boz ej miłos ci, postano-

wiono Go zgasic , a skoro tego nie dało się uczynic , postanowiono Go znisz-

czyc . Zabawiono się Jego nagos cią. Wpierw ubrano Go w kaftan bezpieczen -

stwa uz ywany w szpitalach psychiatrycznych. Tak uczynił tetrarcha Herod. 

Następnie rozebrano Go i biczowano, ubierając nagos c  w szatę jego własnej 

krwi. To było dla nich mało. Ubrano Mu koronę cierniową, dano trzcinę za-

miast berła i zarzucono szkarłatny łachman. Przebrano Go w ten sposo b za 

kro la. Na Golgocie jeszcze raz zabawiono się Jego ciałem, zrywając z Niego 

szaty, rzucając o nie kos ci. Nagiego ukrzyz owano. Wydawało się im, z e z a-

ro wka Jego serca została nie tylko zgaszona, ale i zniszczona. W trzy dni po z -

niej dowiedzieli się, z e s wieci i jest juz  nie do zgaszenia. S wiecic  będzie 

wiecznie i swym s wiatłem zaleje cały s wiat. 

Uczen  Jezusa nie bawi się nagos cią. Dba o to, aby byc  zawsze podłączo-

nym do Boz ej energii miłos ci i s wiecic . Ubranie nie jest w centrum jego zain-

teresowania. Energia miłos ci w sercu jest miliony razy waz niejsza. Musi się 

jednak liczyc  z losem, jaki go moz e spotkac . S wiat, w kto rym z yjemy, nie lubi 

serc promieniujących miłos cią. 
ks. Edward Staniek 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

Zapowiadał się na dobrego rolnika i już jako piętnastolatek dyspono-

wał sporą - jak na jego wiek - sumą pieniędzy. Jednak Pan Bóg miał wo-

bec niego inne plany. 

Jo zef Benedykt Marcelin Champagnat urodził się 20 maja 1789 roku 

w Marlhes w południowo-wschodniej Francji jako dziewiąte dziecko. Jego 

ojciec był rolnikiem i kupcem, pełniącym ro z ne funkcje publiczne. Marcelin 

uczył się pod okiem ciotki, Luizy, zakonnicy wypędzonej z klasztoru przez 

zwolenniko w rewolucji francuskiej. Rozwijał swoje zdolnos ci manualne, zaj-

mował się murarstwem i stolarką, dobrze radził sobie tez  z handlem zwie-

rzętami i opieką nad nimi.  

O co proszę? O bezgraniczną wierność i nieustanne życie w łasce 

Wyobraz ę sobie Jezusa otoczonego tłumem słuchaczy. Zobaczę Jego zmę-

czoną twarz. Naucza bez chwili wytchnienia. Nie ma nawet czasu na posiłek. 

Najbliz si niepokoją się o Niego (ww. 20-21). 

Wejdę w tłum słuchaczy. Postaram się zbliz yc  do Jezusa, aby Go słuchac . 

Us wiadomię sobie, z e Jezus zawsze ma dla mnie czas. Codziennie do mnie 

przemawia. Kaz dego dnia mogę brac  do ręki Ewangelię i z yc  Jego słowem. 

Jezus, choc  cały pos więca się dla ludzi, nie znajduje zrozumienia. Jest z le 

odbierany, a nawet oczerniany (w. 22). Z pewnos cią bolały Go pomo wienia 

uczonych w Pis mie, kto rzy ws ro d ludu uchodzili za autorytet. 

Los Jezusa przypomina mi, z e jes li chcę z yc  Jego Ewangelią i dzielic  się nią 

z innymi, muszę zgodzic  się na ryzyko niezrozumienia i pomo wien . Takz e 

o mnie będą mo wili: „odszedł od zmysło w”. Czego najbardziej obawiam się 

jako uczen  Jezusa? 

Jezus, widząc złos c  i zatwardziałos c  uczonych w Pis mie, przestrzega ich 

przed tragicznymi skutkami takiej postawy: zamykają sobie dostęp do łaski 

(ww. 28-30). Będę prosił usilnie Jezusa, aby uchronił mnie od potępienia 

wiecznego. Zawierzę Mu zwłaszcza ostatnie chwile mojego z ycia. 

Jezus błogosławi tych, kto rzy pełnią wolę Boz ą (ww. 31-35). Czy takz e 

o mnie mo głby powiedziec : „ten mi jest bratem, siostrą i matką”? W czym 

najczęs ciej łamię Jego wolę? Co jest największą niewiernos cią mojego z ycia? 

Powiem szczerze o tym Jezusowi. 

Przytulę się do Jezusa, prosząc, aby wzbudził we mnie pragnienie miłowa-

nia Go ponad wszystko i aby zabrał ode mnie moje niewiernos ci, zwłaszcza 

złe przyzwyczajenia i nałogi. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 



W wieku 11 lat Marcelin przystąpił do I Komunii 

s więtej. Po ukon czeniu niz szego seminarium w 1813 

roku wyruszył na studia do Lyonu. Tam w seminarium 

duchownym poznał s w. Jana Marię Vianney'a oraz Jeana-

Claude'a Golina, załoz yciela marianisto w. Marcelin przy-

łączył się do grupy kleryko w, kto rzy zamierzali załoz yc  

zgromadzenie o duchowos ci maryjnej. Mimo wysiłko w 

nie radził sobie jednak z nauką. Przełoz eni doradzali mu 

zrezygnowanie ze studio w. Marcelin udał się do grobu 

s w. Franciszka Regis, by prosic  go o pomoc. Był przekonany: "Zdam, przeciez  

Bo g mnie powołał!" Wytrwałos c , zawierzenie Panu Bogu i Matce Najs więt-

szej pozwoliły mu pokonac  trudnos ci. W dzien  po przyjęciu s więcen  kapłan -

skich, w dniu 22 lipca 1816 roku, wraz z młodymi księz mi Marcelin oddał się 

na słuz bę Maryi. Potem pojechał do pracy w La Valla. Około 2000 ubogich 

mieszkan co w, rozproszonych po osadach i wzgo rzach, z yło z dala od Boga. 

Marcelin wszystkie siły pos więcał swoim wiernym. Mo wił do nich z prostotą, 

nikogo nie lekcewaz ył. Gdy stał się s wiadkiem s mierci siedemnastolatka, kto -

ry nie znał Boga, podjął decyzję o załoz eniu nowego zgromadzenia. Pragnął 

wykształcic  ucznio w na chrzes cijan skich nauczycieli, katechisto w i wycho-

wawco w młodziez y. Zamieszkali razem, choc  Marcelin nie przestał pełnic  

posługi kapłan skiej w parafii. Bo g pobłogosławił tej inicjatywie. Pojawiły się 

liczne powołania, powstały szkoły, a wspo lnota wybudowała nowy dom za-

konny. W 1825 roku ks. Marcelin został zwolniony z obowiązko w wikariu-

sza, by mo gł pos więcic  się wyłącznie zgromadzeniu. Wprowadził zupełnie 

nowego ducha do pedagogiki, słynącej w owych czasach z surowos ci. Władze 

okolicznych miejscowos ci, nie mogąc własnymi siłami poradzic  sobie z pro-

blemami, zwracały się do niego z pros bą o zakładanie nowych szko ł, aby za-

pewnic  podstawowe wykształcenie dzieciom. Na prowincji Marcelin pragnął 

osiągnąc  to, co s w. Jan Chrzciciel de la Salle osiągnął w miastach. Po piętna-

stu latach od załoz enia wspo lnoty bracia uczyli ponad 2000 ucznio w 

w 19 szkołach. W ostatnim okresie z ycia Marcelin pos więcił wiele energii 

sprawom związanym z zatwierdzeniem zgromadzenia, wysłał tez  trzech 

pierwszych braci na misje do Oceanii. W 1836 r. władze kos cielne zatwier-

dziły zgromadzenie Małych Braci Maryi, a Marcelin złoz ył s luby zakonne.  

Zmarł po długiej chorobie w dniu 6 czerwca 1840 roku. Do grona błogo-

sławionych włączył go Pius XII 29 maja 1955 roku, zas  18 kwietnia 1999 ro-

ku s w. Jan Paweł II kanonizował go w bazylice s w. Piotra. 
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Przeżywamy dzisiaj w naszej parafii uroczyste wprowadzenie relikwii 
Męczenników z Pariacoto – bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała 
Tomaszka, pochodzącego z Łękawicy koło Z ywca. 

  Gościmy w naszej wspólnocie o. Jacka Lisowskiego – misjonarza pracu-
jącego w Peru oraz br. Jana Hruszowca – kustosza relikwii. Dziękujemy 
za wygłoszone słowo Boz e i s wiadectwo umacniające w nas dar wiary. 

  Dzisiaj o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza s w. w intencji ks. Wiesła-
wa z okazji jego imienin.  Pros my o potrzebne łaski i dalsze Boz e błogosła-
wien stwo w z yciu kapłan skim. 

  W czasie Mszy s w. o godz. 13.30 do I Komunii S w. przystąpią dzieci z An-
glojęzycznej Szkoły Podstawowej – Europejczyk; zas  w najbliz szą sobotę trzy 
grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2. Mo dlmy się w intencji tych dzieci 
i ich s rodowisk rodzinnych o dar pielęgnowania wiary i poboz nos ci euchary-
stycznej. 

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie nabożeństw czerwcowych, 
kto re 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 dowolne Bł. Michała Tomaszka, prezbitera 
i męczennika;  
wtorek – wspomnienie S w. Jadwigi Kro lowej. 
piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze s w. odprawi-
my o godz. 6.00; 9.00 i 18.00. Na kaz dej Mszy s w. - na pamiątkę 100 Roczni-
cy - zostanie odnowiony Akt Pos wiecenia Narodu Polskiego Najs więtszemu 
Sercu Pana Jezusa.  
sobota - wspomnienie Niepokalanego Serca Najs więtszej Maryi Panny. 
  Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby Seminarium Du-
chownego; za tydzien  niedzielna składka będzie przeznaczona na. Dziękuje-
my takz e za wszystkie ofiary przekazywane na konto parafialne. 

  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 - 07.06       

6.00   za zm. Pawła Kempnego 

18.00  1. za zm. Emilię Gnizę; 2. za zm. Czesławę S lusarczyk w 1 r. s m.  

     3. za zm. Jerzego Solaka; 4. (poza parafią) za zm. Dariusza Kaz mierczaka 

WTOREK - 08.06 - WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 

6.00   1. za zm. Krystynę Lis; 2. za zm. Mariana Szlago ra 

18.00  1. za zm. Barbarę Kapę i syna Bogumiła; 2. za zm. Jo zefa Z ołnierskiego 

     3. za zm. Otylię Rus; 4. za zm. Tadeusza Jakubca 

     5. (poza parafią) za zm. Leszka Magę 

ŚRODA - 09.06              

6.00   za zm. Lesława Marka 

18.00  1. za zm. Adama Wandzela; 2. za zm. Marka Kamin skiego 

     3. za zm. Jadwigę Matuszyk; 4. za zm. Adama Dudka; 5. za zm. Janinę Drozdek 

     6. (poza parafią) za zm. Brygidę Dillenz 

CZWARTEK - 10.06      

6.00   za zm. Tadeusza Hernasa 

18.00  1. za zm. Antoniego Kusia; 2. za zm. Mateusza Z yrka;  

     3. za zm. Leokadię Rokowską; 4. za zm. Małgorzatę Zęgotę 

     5. (poza parafią) za zm. Marcina Marcinkowskiego 

PIĄTEK - 11.06 - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

6.00   za zm. Janinę Obrzut w 25 r. s m. 

9.00   Dzięk.-błag. w int. Janiny i Jo zefa Machaczko w z ok. 55 r. s lubu 

18.00  1. za zm. Ryszarda Siwika; 2. za zm. Emilię Grabowską 

     3. za zm. Tadeusza Wro bla; 4. (poza parafią) za zm. Ryszarda Klaska 

SOBOTA - 12.06 - WSP. NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

6.00    za zm. Cecylię Chmurę 

10.00  I Komunia S więta – klasa 3a SP 2 

11.30  I Komunia S więta – klasa 3b SP 2 

13.00  I Komunia S więta – klasy 3 c i d SP 2 

18.00  1. za zm. Sławomira Legierskiego; 2. za zm. Marię Dudek 

     3. (poza parafią) za zm. Annę Mieszczak 

NIEDZIELA - 13.06 - 11 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30   za zm. ojca Franciszka Donocika i brata Stanisława 

9.00   1. Dzięk.-błag. w int. Janusza z ok. 60 ur.; 2. za zm. Stanisławę Konieczną 

10.30  1. za zm. Marię Cibicką w 1 r. s m. 

     2. za zm. Annę Prochaskę i zm. rodzico w Zofię i Wilhelma oraz Zofię i Romana 

12.00  za zm. Antoniego i Michalinę Przybyło w 

13.30  I Komunia S więta – Szkoła Jonatan 

18.00  1. W intencji Ojczyzny – „Solidarnos c ”; 2. za zm. Antoniego Pieniąz ka 

19.30  za zm. Mieczysława Wajdzika  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  2 Kor 1, 1-7; Ps 34; Mt 5, 1-12 

Wtorek: 2 Kor 1, 18-22; Ps 119; Mt 5, 13-16 

Środa:  2 Kor 3, 4-11; Ps 99; Mt 5, 17-19 

Czwartek: 2 Kor 3, 15 - 4, 1. 3-6; Ps 85; Mt 5, 20-26 

Piątek: Oz 11, 1. 3-4. 8c-9; Ps Iz 12, 2-6; Ef 3, 8-12. 14-19; J 19, 31-37 

Sobota: Iz 61, 9-11; Ps 1 Sm 2, 1-7; Łk 2, 41-51 

Niedziela:  Ez 17, 22-24; Ps 92; 2 Kor 5, 6-10 

        Mk 4, 26-34 

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

