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Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wiel-

ki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden 

z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg 

i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby 

ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na 

Niego napierał. 

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycier-

piała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz 

miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum 

i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym choć dotknęła Jego 

płaszcza, a będę zdrowa». Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, 

że jest uleczona z dolegliwości. 

A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił 

się w tłumie i zapytał: «Kto dotknął mojego płaszcza?» Odpowiedzieli Mu 

uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie do-

tknął». On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobie-

ta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła 

I czytanie: Mdr 1, 13-15; 2, 23-24; Ps 30 

II czytanie: 2 Kor 8, 7. 9. 13-15; Ewangelia: Mk 5, 21-43 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o uzdrowieniu kobiety od dwunastu lat 

cierpiącej na krwotok i dwunastoletniej umierającej – a włas ciwie juz  umarłej 

- dziewczynki, co rki Jaira, przełoz onego synagogi. Oba te wydarzenia wiąz e 

wspo lna postawa oczekujących pomocy – niezachwiana wiara. Dowiadujemy 

się tego od samego Jezusa; do uzdrowionej kobiety mo wi: Co rko, twoja wiara 

cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swojej dolegliwości. A do Jaira, które-

mu doniesiono, z e jego co rka juz  umarła mo wi: Nie bo j się, wierz tylko! Jezus 

oczekuje bowiem od kaz dego z nas, z eby Mu zaufac  i wierzyc  w to, co nam 

przekazuje, to co głosi w swoim nauczaniu.  

Kaz da Eucharystia jest spotkaniem z z ywym i prawdziwym Chrystusem, 

kto ry mo wi do nas w Słowach Ewangelii i daje nam samego Siebie w Komu-

nii S więtej. Ale czy rzeczywis cie słuchamy Jego sło w i z yjemy nimi? Czy rze-

czywis cie wierzymy w to, z e w Chlebie Ż ycia łączy się z nami sam Bo g 

w Tro jcy jedyny tak s cis le, z e stajemy się jedno? Czy wychodząc ze Mszy 

s więtej mamy s wiadomos c , z e Jezus jest w nas obecny? Czy nasze zachowa-

nie, słowa i czyny s wiadczą o tym? Czy ta wiara czyni nas lepszymi i nasze 

z ycie staje się bardziej s więte, i daje nam rados c  z przyjaz ni z Chrystusem? 

Panie, przymno z  nam wiary, abys my za s więtym Pawłem mogli powie-

przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. 

On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź 

wolna od swej dolegliwości». 

Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: 

«Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, sły-

sząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» 

I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Ja-

kubowego. 

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, pła-

czących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie 

wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. 

Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz 

tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziew-

czynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mó-

wię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 

dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, 

żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 



...I NIE TYLKO 

Nieśmiertelne życie 

Autor Księgi Mądros ci jasno pisze: „Dla nies miertelnos ci Bo g stworzył 

człowieka, a s mierc  weszła na s wiat przez zawis c  diabła”. Jest to kluczowy 

fragment Pisma S więtego, w kto rym odkrywamy zamysł Boga wobec czło-

wieka. On chciał, aby ludzie byli nies miertelni, i to nies miertelnos cią pełną 

szczęs cia płynącego z obcowania z Bogiem na zasadzie przyjaz ni. Diabeł za-

zdrosny o tak wielkie szczęs cie, kto re sam na własne z yczenie stracił, posta-

nowił powalic  człowieka. Udało mu się to zrealizowac . Adam stracił nie-

s miertelnos c  i przyjaz n  z Bogiem. 

Poniewaz  jednak Boz e postanowienia są nieodwołalne, zesłał On swego 

Syna, by przywro cił dzieciom Adama utraconą przez niego nies miertelnos c . 

Chrystus to uczynił, ale pozostawił człowiekowi podjęcie decyzji. Jes li rezy-

gnuje on ze szczęs liwej nies miertelnos ci, nalez y do Szatana. Jes li chce miec  

udział w szczęs ciu Syna Boz ego, musi Mu zawierzyc  i na ziemi przejs c  szla-

kiem, kto ry On wytyczył od Betlejem po Golgotę i poranek zmartwychwsta-

nia. To jest droga dla nies miertelnych. 

Sprawa jest postawiona jasno tak przez Szatana, kto ry wciąz  zazdros ci 

i nie chce dopus cic  człowieka do szczęs cia wiecznego, jak i przez Boga, kto ry 

proponuje udział w nies miertelnos ci wszystkim, kto rzy zdecydują się na wę-

drowanie drogą wskazaną przez Syna. 

Ewangelia mo wi nam o Chrystusie, kto ry dysponuje mocą leczenia choro b 

s miertelnych, a nawet przywro cenia z ycia tym, kto rzy juz  umarli. Nies mier-

telnos c  ofiarowana przez Jezusa polega nie na tym, by On zabezpieczał 

ucznio w przed s miercią, ale na tym, z e gwarantuje im wskrzeszenie do no-

wego z ycia w wiecznos ci. 
ks. Edward Staniek 

O co proszę? O postawę głębokiego zaufania Jezusowi w trudnych  

doświadczeniach życiowych 

Wejdę w tłum ludzi, kto ry zebrał się woko ł Jezusa. Otoczyli Go, zaledwie 

przybił łodzią do brzegu (w. 21). Chcą Go słuchac , dotknąc  się Go. Żapytam 

o moje przylgnięcie do Jezusa. Czy Jezus mnie interesuje? Czy zalez y mi na 

Nim? Czy za Nim tęsknię? 

dziec :  

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło 

przez Ewangelię. 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  Ojciec miasta - taki tytuł otrzymał od mieszkań-

ców Lecce, w którym spędził 40 lat życia. 

  Bernardyn urodził się w Carpi koło Ferrary 

1 grudnia 1530 r. Po studiach podstawowych udał się 

na medycynę do Modeny i do Bolonii. Potem rozpo-

czął naukę prawa, zdobywając doktorat z prawa 

rzymskiego i cywilnego (1556). Dzięki protekcji kar-

dynała Krzysztofa Madruzzo, Bernardyn został bur-

mistrzem Felizzano, a potem Cassine. Był ro wnocze-

s nie osobistym doradcą namiestnika Neapolu.  

  W Neapolu zetknął się z jezuitami. Pewnej nocy 

Żobaczę przełoz onego synagogi, jak cały cierpiący pada do no g Jezusa. 

Doczekał się Jego przybycia. Błaga o uzdrowienie konającej co reczki (ww. 22

-23). Będę podziwiał wiarę tego człowieka. Czy przez yłem podobny moment 

w swoim z yciu? 

Żwro cę uwagę na postawę Jezusa, kto ry dla ratowania jednego człowieka 

potrafi zostawic  tłumy ludzi (w. 24). Kaz dego miłuje bardzo osobis cie i kaz dy 

jest dla Niego najwaz niejszy. Czy wierzę, z e Jezus dla ratowania mojego z ycia 

goto w jest zostawic  wszystko inne. 

Wmieszam się w tłum ludzi idących za Jezusem. Będę obserwował chorą 

na krwotok kobietę. Żobaczę, jak przeciska się przez tłum i resztkami sił do-

tyka Jezusa. Wierzy, z e tylko On moz e jej pomo c (ww. 25-29). 

Przypomnę sobie sytuacje, w kto rych „obolały” tęskniłem za Jezusem 

i pragnąłem się Go dotknąc . Żauwaz ę, jak te trudne chwile zbliz yły mnie do 

Jezusa, pogłębiły tęsknotę za Nim. Jezus dostrzega najmniejszy gest wiary 

i miłos ci, nawet gdy inni nic nie widzą (ww. 30-34). Us wiadomię sobie, z e 

Jezus zna mnie do głębi. Żna moje pragnienia i tęsknoty.  

Żbliz ę się do Niego, aby Go „dotknąc ”. Wyznam Mu całą prawdę o mojej 

biedzie. Gdy wszyscy wątpią i wys miewają Jezusa, On wskrzesza małą dziew-

czynkę (ww. 35-42). Mo wi ro wniez  do mnie: „Nie bo j się, tylko wierz” 

i „Tobie mo wię wstan ”.  

Pomys lę o sytuacjach w moim z yciu, kto re wydają mi się beznadziejne. 

Czego boję się najbardziej? O co chciałbym Go prosic ? Będę częs ciej wracał, 

zwłaszcza w chwilach trudnych, do Jego sło w: „Nie bo j się, tylko wierz” 

i „Tobie mo wię wstan ”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 



zjawiła mu się Matka Boz a z Dzieciątkiem na ręku i poleciła mu, by wstąpił 

do tej rodziny zakonnej. Żłoz ył więc pros bę o przyjęcie na ręce bezpos red-

niego następcy s w. Ignacego Loyoli, Jakuba Layneza, i w 1564 r. został przy-

jęty. Miał wtedy 34 lata. S więcenia kapłan skie otrzymał w roku 1567. Musiał 

wyro z niac  się niezwykłą s więtos cią, skoro przełoz eni powierzyli mu urząd 

mistrza nowicjatu i ojca duchownego młodych adepto w zakonu. Wolny czas 

Bernardyn pos więcał pracy kaznodziejskiej i rychło zasłynął na tym polu. 

W roku 1571 s w. Franciszek Borgiasz, następca Layneza, pozwolił Bernardy-

nowi złoz yc  s luby uroczyste, do kto rych dopuszcza się tylko wypro bowanych 

ojco w zakonu.  

W roku 1574 przełoz eni wysłali Bernardyna do miasta Lecce, połoz onego 

na południowym cyplu Apulii, dla otwarcia tam nowej placo wki. Pozostał juz  

tam do kon ca z ycia, przez 42 lata, w charakterze rektora, kaznodziei i spo-

wiednika. Jako pierwszy rektor jezuickiej placo wki w Lecce, Bernardyn zdo-

był sobie serca mieszkan co w niezwykłą gorliwos cią kapłan ską na ambonie 

i w konfesjonale, ofiarną posługą najuboz szym i osobistą ascezą z ycia. Jego 

penitentami byli dosłownie wszyscy: od miejscowego biskupa i duchowien -

stwa po ostatniego rybaka. To dawało mu moz nos c  moralnego oddziaływa-

nia nie tylko na miasto, ale i na całą okolicę. Szedł wszędzie, gdzie tylko zaist-

niała potrzeba materialna i duchowa.  

Bernardyn wyro z niał się pokorą. Mimo z e znał medycynę i miał podwo jny 

doktorat, mimo zajmowanych stanowisk, prosił generała Towarzystwa Jezu-

sowego o przyjęcie go nie na kapłana, ale na zwykłego brata. Kapłan stwo 

przyjął jedynie z posłuszen stwa. Nawiedzały go tłumy interesanto w w swo-

ich potrzebach. Umiał zawsze zachowac  spoko j i opanowanie nawet wobec 

natręto w. Miał dar pozyskiwania sobie ludzi. Bo g obdarzył go takz e darem 

wysokiej kontemplacji, ekstaz i proroctwa. Kilka razy cieszył się obecnos cią 

Najs więtszej Maryi Panny, a pod koniec z ycia miał szczęs cie otrzymac  na swe 

ręce samego Chrystusa z rąk Matki Boz ej, podobnie jak po ł wieku wczes niej 

s w. Stanisław Kostka. 

Pod koniec z ycia Bernardyn bardzo cierpiał. Trzy lata przed s miercią 

utracił wzrok. Żmarł 2 lipca 1616 r. Do chwały błogosławionych wynio sł go 

papiez  Leon XIII w 1895 r., a do chwały s więtych papiez  Pius XII w 1947 r. 

Jego relikwie moz na oglądac  w Lecce, w kos ciele jezuito w. S więty lez y 

w kryształowej trumnie, usytuowanej po lewej stronie od gło wnego ołtarza. 

S w. Bernardyn jest patronem miast Lecce i Carpi. 

W ikonografii przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na rękach, kto re 

miał otrzymac  od Matki Boz ej podczas jednej ze swoich ekstaz. 
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie nabożeństw czerwcowych, 

kto re odprawiamy do s rody o godz. 17.30.  

  Liturgiczne obchody tygodnia:  

poniedziałek - wspomnienie s w. Ireneusza, biskupa i męczennika. 

wtorek - uroczystos c  Ś więtych Apostoło w Piotra i Pawła. Składka przezna-

czona jest na S więtopietrze.  

sobota – s więto s w. Tomasza, apostoła. 

  Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpocznie się we 

wtorek o godz. 19.00 w kos ciele. Żapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

  W tym tygodniu przypadają: 

pierwszy czwartek - będziemy modlic  się za wszystkich powołanych do 

słuz by w Chrystusowym Kos ciele oraz o dar nowych powołan  kapłan skich, 

zakonnych i misyjnych 

pierwszy piątek - dzien  szczego lnej czci Najs więtszego Serce Pana Jezusa. 

Msza s w. w intencji senioro w o godz. 9.00; po niej naboz en stwo przebłagal-

no-wynagradzające. 

pierwsza sobota - dzien  szczego lnej czci Niepokalanego Serca Najs więtszej 

Maryi Panny. Czuwanie Fatimskie rozpocznie się w naszym kos ciele o godz. 

17.00. Żapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

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

dzien  niedzielna składka będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne. 

Dziękujemy takz e za wszystkie ofiary przekazywane na konto parafialne. 

  W obiektach kultu religijnego od 26 czerwca obowiązuje limit 75% 

wszystkich miejsc - do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione. Przypomi-

namy o obowiązku noszenia w kos ciele maseczek zakrywających usta i nos.  

  Pragniemy przekazać wiadomość, że po dziewięciu latach pracy dusz-

pasterskiej w naszej parafii odchodzą ks. Wiesław Płonka i ks. Wojciech 

Jamroziński. Od 28 sierpnia br. ks. Wiesław będzie posługiwał w parafii Je-

zusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach; zas  ks. Wojciech 

w parafii s w. Macieja w Andrychowie. Ks. Biskup Ordynariusz posyła nowych 

kapłano w: ks. Krzysztofa Adamskiego i ks. Marcina Śtopkę.  

Podziękowanie za posługę duszpasterską oraz pros bę o dalsze Boz e błogo-

sławien stwo w ich z yciu  zaniesiemy do Boga we Mszy s w., kto rej dogodny 

termin ustalimy. 

 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 28.06 - WŚPOMNIENIE ŚW. IRENEUŚZA 
6.00  za zm. Janinę Drozdek 
18.00 1. za zm. Piotra Kaczora, Alicję Mazur oraz Stanisława Mazura 
     2. za zm. Arkadiusza Jaska (na urlopie); 3. za zm. Barbarę Gałuszkę   
     (poza parafią); 4. za zm. Barbarę Grabowską (poza parafią)  
WTOREK - 29.06 - UROCZYŚTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOŚTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
6.00  za zm. Pawła Michalskiego oraz zm. z rodziny 
18.00 1. za zm. Pawła Stachurę; 2. za zm. Czesławę Bochenek 
     3. za zm. Tomasza Wilczka (na urlopie); 4. za zm. Irenę Gansel (na    
     urlopie); 5. za zm. Jo zefę Kro l (poza parafią)       
ŚRODA - 30.06              
6.00  za zm. Marię Dudek 
18.00 1. o nagrodę nieba dla zm. Pawła Kempnego; 2. za zm. Helenę Mas niak 
     3. za zm. Edwarda Kurza (na urlopie); 4. Dariusza Kaz mierczaka (na  
     urlopie); 5. Cecylię Chmurę (poza parafią) 
CZWARTEK - 01.07      
6.00  za zm. Emilię Jakubiec 
18.00 1. za zm. Kubę Jasin skiego; 2. za zm. Stanisławę Dec (na urlopie) 
     3. za zm. Romana Deca (na urlopie) 
     4. za zm. Marię Lewicką (poza parafią)  
PIĄTEK - 02.07         
6.00  Msza s w. wynagradzająca za wszystkie zniewagi i bluz nierstwa     
     wobec Najs więtszego Sakramentu 
9.00  W intencji starszych i chorych parafian 
14.00 W intencji nowoz en co w: Klaudia Stankiewicz i Konrad Opioła 
18.00 za zm. Tadeusza Wro bla 
ŚOBOTA - 03.07 - ŚWIĘTO ŚW. TOMAŚZA, APOŚTOŁA 
6.00  za zm. Mieczysława Piprka oraz rodzico w Annę i Władysława       
     Koczajo w  z synem Henrykiem 
18.00 1. za zm. Jana Byrdę w 7 r. s m.; 2. za zm. jacka Kowalczyka 
     3. za zm. Bernarda Musiała (poza parafią) 
NIEDZIELA - 04.07 - 14 NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30  za zm. Helenę Sławiczek i Matyldę Kowal 
9.00  za zm. męz a Romana Balcera oraz matkę Teodozję i Jerzego 
10.30 za zm. Bronisława Rusaka w 30 r. s m. oraz zm. z rodziny 
12.00 w intencji Jacka z ok. 55 ur. w podziękowaniu Panu Bogu za rodzinę,  
     z onę, dzieci i rodzico w z pros bą dla wszystkich o potrzebne łaski 
18.00 za zm. Marię i Leona Gawlaso w oraz zm. z rodziny 
19.30 Dzięk.-błag. w int. Roberta z ok. 50 r. ur. 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Rdz 18, 16-33; Ps 103; Mt 8, 18-22 

Wtorek: Dz 12, 1-11; Ps 34; 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 13-19 

Środa:  Rdz 21, 5. 8-20; Ps 34; Mt 8, 28-34 

Czwartek: Rdz 22, 1-19; Ps 116a; Mt 9, 1-8 

Piątek: Rdz 23, 1-4. 19; 24, 108. 10. 48. 59. 62-67; Ps 106; Mt 9, 9-13 

Śobota: Ef 2, 19-22; Ps 117; J 20, 24-29 

Niedziela:  Ez 2, 2-5; Ps 123; 2 Kor 12, 7-10 

        Mk 6, 1-6 

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 Śakramentu 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 

Śpowiedź 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 
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