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W dzisiejszej Ewangelii s więty Marek ukazuje nam Jezusa, któ ry przy-

szedł dó swójegó ródzinnegó miasta. Był juz  wtedy dóbrze znany ze swegó 

nauczania, a takz e z cudo w, kto re działy się przez Jego ręce. Jednak w ser-

cach ródakó w zamiast pódziwu i uznania, zamiast uwielbienia dla Bóga, któ -

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 

uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, 

przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mą-

drość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest 

to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu 

u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. 

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych 

i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». 

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył 

ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził oko-

liczne wsie i nauczał. 



...I NIE TYLKO 

Będę się chlubił z moich słabości 

Ś więty Paweł pisze: „Najchętniej będę się chlubił z móich słabós ci, aby 

zamieszkała we mnie móc Chrystusa. Dlategó mam upódóbanie w móich sła-

bós ciach, w óbelgach, niedóstatkach, przes ladówaniach, uciskach z pówódu 

Chrystusa, albówiem ilekróc  niedómagam, tylekróc  jestem mócny”. Jestes my 

przyzwyczajeni dó tegó, z e óceniamy siebie na pódstawie naszej uz ytecznó-

s ci spółecznej. Jak długó pótrafimy ubógacac  innych, jak długó pótrafimy czy-

nic  dóbró zawódówe, ródzinne czy tez  tó, któ regó się nikt nie spódziewa, 

gdyz  jest ónó wyłącznie dziełem naszej z yczliwós ci skierówanej dó drugiegó 

człówieka, tak długó pótrafimy cenic  siebie wysókó i czujemy się dóbrze. 

Kiedy te móz liwós ci znikają, kiedy juz  nie pótrafimy ubógacac  naszegó ótó-

czenia, pómagając najbliz szym, nasza wartós c  we własnych óczach spada. 

Dóchódzi dó tegó, z e człówiek, któ ry staje się cięz arem dla innych, nie dó-

strzega sensu swójegó z ycia. Jes li jestes my kómus  pótrzebni, pótrafimy mi-

mó słabós ci, mimó pówaz nych chóró b móbilizówac  siły, nawet przez długi 

czas, aby tylkó mó c słuz yc . Obserwujemy tó na przykład wtedy, gdy matka 

jest chóra, nawet bardzó, ale móbilizuje swóje siły, aby słuz yc  dziecióm. Pó-

dóbnie póstępuje kóchający ójciec. Ródzice pótrafią czasem walczyc  

z chóróbą kilka długich lat, aby tylkó byc  ze swóimi dziec mi. 

ry pósłał im Kógós  tak wyjątkówegó, ródzi się zazdrós c : Skąd to u Niego? I co 

to za mądrość, która Mu jest dana? Zamiast radóści i uznania Jezus spótkał się 

z krytyką i niedówierzaniem: Czy nie jest to cies la, syn Maryi? (... ) i powąt-

piewali o Nim. Jak taki zwyczajny człówiek, niewykształcóny cieśla, móże mó-

wic  i działac  w tak niezwykły spósó b? 

Ró wniez  nam czasem się wydaje, z e kógós  dóbrze znamy, z e jest ód nas 

duz ó mniej wykształcóny, mniej óbyty, a wypówiada się jak autórytet. Takz e 

w nas budzi tó zdziwienie, niedówierzanie, a czasem nawet óburzenie. Wy-

daje nam się, z e mamy prawó dó óceny i krytykówania innych, a przeciez  

nikt z nas nie zna serca drugiegó człówieka, a tym bardzie zamysłu Bóz egó 

względem niegó. Łatwiej jest nam uwierzyc  pólitykóm czy dziennikarzóm 

przekónującym nas dó jakiejs  teórii czy sprawy, bó uznajemy, z e ósóba znana 

i publiczna ma większą wiedzę. Dlategó Jezus ze smutkiem ópuszcza ródzin-

ne miastó mó wiąc: Tylko w swojej ojczyz nie, ws ro d swoich krewnych 

i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Zamknięte serca pówódują, 

z e Bó g nie móz e w nich działac , a Jegó miłós c  pózóstaje bezówócna. 



Ś więty Paweł mó wi jednak ó tym, z e z ycie człówieka ma głębóki sens 

ró wniez  wó wczas, gdy nie jest bezpós rednió nastawióne na pómóc najbliz -

szym. Człówiek kaleki, chóry, zmęczóny z yciem, dótknięty starós cią juz  nie-

wiele pómaga. W pewnych sytuacjach sam czeka na pómóc. I wtedy, z punktu 

widzenia czystó dóczesnegó, z ycie jakby traci sens. Jes li jeszcze dójdzie dó 

tegó cierpienie, pókusa zastósówania eutanazji jest wielka. Dlaczegó mam 

zawadzac ? Ja juz  nikómu nie jestem pótrzebny, ja ludzióm przeszkadzam. 

Ś więty Paweł mó wi włas nie ó takiej sytuacji i w s wiecie wiary wzywa nas dó 

ódkrycia prawdy, z e jestes my pótrzebni nie tyle innym ludzióm, ile  Bógu. 

Jes li ódkryjemy, z e jestes my narzędziem w ręku Bóga nawet wtedy, kiedy 

jestes my bezradni i gdy pótrzebujemy pómócy zdrówych i mócnych ludzi, 

z ycie nasze nabiera sensu. 

Rózmawiałem z człówiekiem juz  bliskó dziewięc dziesięcióletnim pó jegó 

reanimacji. Z us miechem pówiedziałem, z e ma za duz ó przyjació ł ws ró d le-

karzy, bó gdy był juz  prawie cały w niebie, a tylkó jegó pięta zóstała na ziemi, 

jeszcze pótrafili gó przytrzymac  i sprówadzic  z pówrótem. A ón mi ódpówia-

da: „Nó włas nie; i pó có? Ja juz  tak chętnie bym umarł, a teraz tylkó będę cię-

z arem dla tych wszystkich, któ rzy się muszą mną ópiekówac . I pó có?”. Róz-

mawialis my przez pewien czas na temat tegó jednegó pytania: „Pó có?”. Wte-

dy wszedł lekarz, któ ry gó reanimówał i rzekł: „Jak tó pó có? Tó jest egóizm, 

prószę pana. Nie pan tu jest najwaz niejszy. My tu się takz e liczymy. Pan jest 

nam pótrzebny. Zawdzięczamy panu bardzó wiele i chcemy, aby pan dalej 

był z nami”. 

Upłynęły miesiące. Śpótkałem pielęgniarkę, któ ra ópiekuje się ówym człó-

wiekiem. Pówiedziała mi: „Prószę księdza, tó są najpiękniejsze rekólekcje, 

jakie przez yłam. Nie spótkałam jeszcze chóregó człówieka, ód któ regó tak 

wiele bym ótrzymała. Któkólwiek pódejdzie dó tegó łó z ka, aby spełnic  naj-

próstsze pósługi nalez ne człówiekówi óbłóz nie chóremu, ódchódzi tak ubó-

gacóny, z e tó się w główie nie mies ci. Ten człówiek póprzez swą póstawę 

w cierpieniu i póprzez przyjęcie pósługi mó wi więcej, niz  mó wił i działał, gdy 

był w pełni sił. On jest narzędziem w ręku Bóga”. 

Tó jest włas nie tó, ó czym mó wi s w. Paweł: „Ilekróc  niedómagam, tylekróc  

jestem mócny”. Juz  nie własną siłą. Tó Bó g się nami pósługuje. Jemu jestes my 

pótrzebni. Wartó tó sóbie us wiadómic , ódkrywając własne słabós ci 

i ógraniczenia. Trzeba więc takz e z tegó punktu widzenia pópatrzec  na ludzi 

częstó bezradnych, czekających na pómóc ótóczenia i pózóstających 

w zasięgu pókusy ópuszczenia tej ziemi jak najszybciej. 

Człówiek z yje tak długó, jak długó jest pótrzebny Bógu. I jes li nam się wy-



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

To właśnie jemu przypisuje się wprowadzenie 40-godzinnego nabo-

żeństwa adoracji Najświętszego Sakramentu, wystawionego w mon-

strancji. 

W kilka miesięcy pó uródzeniu stracił ójca (Lazzaró). Pózóstał jedynie pód 

czułą ópieką matki, Antóniny Pescaróli, któ ra ówdówiała mając zaledwie 

18 lat. Pó ukón czeniu miejscówych szkó ł Antóni udał się dó Padwy, gdzie 

studia medyczne uwien czył dóktóratem (1520-1524). Śtudiówał tam takz e 

filózófię. Pótem pówró cił dó Cremóny i jakó człówiek s wiecki zajął się kate-

chizacją ubógiej młódziez y przy kós ciele s w. Witalisa, któ ry stał óbók ródzin-

negó pałacu Zaccarió w. Ró wnóczes nie pracówał intensywnie nad własnym 

us więceniem. Pód kierunkiem dóminikanó w pódjął studia teólógiczne. Zajął 

się biblistyką, patrólógią i zgłębianiem pism dóktóró w Kós cióła, a szczegó l-

nie s w. Tómasza z Akwinu.  

W róku 1528 (lub w styczniu 1529 r.) przyjął s więcenia kapłan skie. Nadal 

pózóstawał w bliskim kóntakcie z dóminikanami. Z tegó zakónu wybrał swó-

jegó nówegó kierównika duchówegó - Fra Battistę Carióni da Crema 

daje, z e nie jestes my juz  przydatni ludzióm, tó na pewnó jestes my pótrzebni 

Bógu. On nas kócha i dóskónale wie, z e w niebie jest ó wiele lepiej. Gdyby nie 

tó, z e jestes my Mu pótrzebni, tó nie pózóstawiałby nas tu ani jednej sekundy 

dłuz ej. W wielu wypadkach ten zamiar Bóga jest dla nas zakryty, jest tajem-

nicą. Ś więty Paweł pótrafił tó ódkryc . Wielu ludzi z pómócą łaski takz e pótra-

fi tó ódkryc . I wtedy mó wią: „Bądz  wóla Twója”. 

A my w tym s wiecie, któ ry jest nastawióny tylkó na działanie i na sukcesy 

dóczesne, musimy umiec  zóbaczyc  i tę drugą strónę. Człówiek jest pótrzebny 

nie tylkó ludzióm; ón jest zawsze pótrzebny Bógu. I ten, któ ry się póczął, 

i ten kaleki i chóry, i ten, któ ry dókónał bardzó wielu dóbrych czynó w, 

a teraz jest juz  zniszczóny przez sklerózę. Zawsze jestes my pótrzebni Bógu. 

Jes li juz  nie będziemy, w jednej sekundzie przeniesie nas dó innegó s wiata. 

Tó jest ten wymiar, ó któ rym s wiat ludzi niewierzących nie ma pójęcia. Człó-

wiek niewierzący nigdy tegó kazania nie zrózumie. 

Człówiek wierzący, któ ry ódkrywa prawdę, z e jest narzędziem pótrzeb-

nym Śtwó rcy, wie, z e wszystkó w z yciu móz e miec  głębóki sens, a Bó g nawet 

nasze słabós ci pótrafi wykórzystac  dó swóich celó w. Pódziękujmy Bógu za 

wiarę, któ ra nas tu zgrómadziła i złó z my jej wyznanie. 
ks. Edward Śtaniek 



(zaprzyjaz niónegó z Gerólamó Śavónarólą). Z nim i z póznaną przez niegó 

hrabiną Ludóvicą Tórelli w 1531 r. udał się dó Mediólanu i dółączył dó órató-

rium "Wiecznej Mądrós ci", któ re załóz yła przy klasztórze sió str augustianek 

Archangela Panigaróla. Pó jej s mierci bractwó zaczęłó upadac . Pód kierun-

kiem Antóniegó nabrałó ónó nówegó rózmachu. Có więcej, przeródziłó się 

w trzy ródziny zakónne, któ re pós więcił ón s w. Pawłówi Apóstółówi: 

"Śynówie s w. Pawła", zatwierdzeni przez Rzym pód 

nazwą "Klerykó w Regularnych s w. Pawła Ś ciętegó"; 

zakón z en ski "Aniółó w s w. Pawła Nawró cónegó" 

i ludzi s wieckich - "Męz ó w Póbóz nych s w. Pawła". 

Największą sławą ókrył Antóniegó zakón męski, któ -

ry ód kós cióła s w. Barnaby, przy któ rym się zawią-

zał, ótrzymał pópularną nazwę barnabitó w. Zakón 

zatwierdził papiez  Klemens VII w 1535 róku. Zakón 

z en ski ótrzymał zatwierdzenie ód papiez a Pawła III 

w 1543 róku. Śióstry zwanó pópularnie barnabitka-

mi. Związek trzeci, któ ry móz na by nazwac  III zakó-

nem barnabitó w, czy raczej tercjarzami, miał za za-

danie móbilizówac  ludzi s wieckich, z yjących w ródzinach, dó akcji apóstól-

skich. Na tamte czasy wspó lnóta składająca się z zakónnikó w, zakónnic i lu-

dzi s wieckich była czyms  bardzó nówatórskim i nie była pówszechnie akcep-

tówana. Następne lata Antóni spędził w Mediólanie, gdzie zakładał dómy 

swóich instytucji. Wspierał gó biskup Mediólanu, s w. Karól Bórómeusz, 

z któ rym napisał regułę dla swójegó zgrómadzenia. Aby zachęcic  ludnós c  

Mediólanu dó nawró cenia, zórganizówał akt publicznej pókuty. Na czele pó-

kutnikó w szli jegó duchówi synówie i có rki. Tó pódziałałó pózytywnie na lud, 

któ ry licznie włączał się dó tej praktyki publicznegó zadós c uczynienia Panu 

Bógu za masówe ódstępstwa ód wiary. Znalez li się jednak tacy, któ rzy upa-

trywali w tej praktyce wynaturzenie ascezy chrzes cijan skiej, a nawet óbjawy 

herezji. Odbyły się w Rzymie dwa prócesy (1534-1535 i 1537), z któ rych An-

tóni wyszedł óbrónną ręką.  

Dla óz ywienia ducha religijnegó Antóni wprówadził praktykę "15 piąt-

kó w". Na dz więk dzwónó w ó gódzinie, w któ rej Pan Jezus pónió sł s mierc , 

w kós ciółach zbierał się lud. Tam ódbywałó się nabóz en stwó z kazaniem pa-

syjnym. Pragnieniem Antóniegó byłó, aby wiernym stale przypóminac , jaką 

ceną zóstali ódkupieni, i aby według tegó kształtówali swóje z ycie chrzes ci-

jan skie. Dlategó tez  nabóz en stwa te były półączóne ze spówiedzią. Antóni 

wyró z niał się takz e szczegó lnym nabóz en stwem dó Eucharystii. Wbrew 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  

wtorek – wspómnienie bł. Marii Teresy Ledó chówskiej, dziewicy. 

czwartek – wspómnienie s w. Jana z Dukli, prezbitera. 

 Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rózpócznie się we 

wtórek ó gódz. 19.00 w kós ciele. Zapraszamy dó wspó lnej módlitwy. 

 Modlitwa różańcowa za dzieci, młodzież i rodziny rózpócznie się 

w s ródę ó gódz. 17.00 w kós ciele. 

 Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na Śeminarium Duchówne; za ty-

dzien  niedzielna składka będzie przeznaczóna na pótrzeby naszegó kós cióła. 

Dziękujemy takz e za wszystkie ófiary przekazywane na kóntó parafialne. 

 W kancelarii parafialnej można odebrać zdjęcia i filmy z uroczystości 

komunijnych. Śprawy lósówe móz na załatwiac  kóntaktując się z księdzem 

pełniącym w danym dniu dyz ur. 

 W obiektach kultu religijnego od 26 czerwca obowiązuje limit 75% 

wszystkich miejsc - dó limitu nie wliczają się ósóby zaszczepióne. Przypómi-

namy ó óbówiązku nószenia w kós ciele maseczek zakrywających usta i nós.  

 Tradycyjna Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną 

Górę wyruszy z szes ciu miejscówós ci naszej diecezji: Andrychówa, Bielska-

Białej, Cieszyna, Czechówic-Dziedzic, Istebnej i Os więcimia. Pielgrzymka róz-

pócznie się Mszą s w. w hałcnówskiej bazylice 6 sierpnia 2021 r. ó gódz. 8.00. 

11 sierpnia ó gódz. 11:30 pielgrzymi wspó lnie wejdą na Wały Jasnógó rskie, 

gdzie ó 13:30 sprawówana będzie Msza s w. na zakón czenie pielgrzymki. 

Zapisy tylkó ónline: pielgrzymka.bielskó.pl ód 28 czerwca dó 16 lipca.  

przyjętemu i zakórzeniónemu wtedy zwyczajówi zachęcał wiernych dó czę-

stej, a nawet códziennej Kómunii s więtej. Była tó nówós c  bardzó s miała, 

gdyz  w tamtych czasach Kómunię s więtą przyjmówaną có tydzien  ganiónó 

jakó zbyt częstą.  

Wyniszczóny pracą apóstólską, zmarł w Cremónie, w dómu swójej matki, 

5 lipca 1539 r., w wieku zaledwie 37 lat. Jegó ciałó póchówanó w Mediólanie 

w kós ciele s w. Pawła, nalez ącym dó barnabitó w. W róku 1891 przeniesiónó 

je dó kós cióła s w. Barnaby. Dó dzis  grómadzi się przy jegó gróbie wielu piel-

grzymó w. Kanónizacja Antóniegó ódbyła się dópieró 27 maja 1897 róku. Dó-

kónał jej papiez  León XIII. 
za ILG 

https://pielgrzymka.bielsko.pl/


INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 5.07       

6.00  za zm. Marię Jarósz w 10 r. s m. z męz em Marianem, tes ciami Anną    

     i Julianem Śóbus  

18.00 1. za zm. Jerzegó Lubera; 2. za zm. Helenę Śpócin ską 

WTOREK - 6.07 – WSPOMNIENIE BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ 

6.00  za zm. Jó zefa Dóbiję 

18.00 1. za zm. Andrzeja Śękarę z ródzicami; 2. za zm. Erykę Tóbias 

ŚRODA - 7.07         

6.00  za zm. Śtanisławę Kónieczną 

18.00 1. za zm. Ludwika Adamskiegó w 10 r. s m. 

     2. za zm. Krystynę Lis (na urlópie) 

CZWARTEK - 8.07 – WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI, PREZBITERA       

6.00  za zm. Śtefanię Próchównik 

18.00 za zm. Annę i Śtanisława Klemensiewiczó w 

PIĄTEK - 9.07       

6.00  za zm. Piótra Wójciechówskiegó 

18.00 1. Dzięk.-błag. w intencji Anny i Artura z ók. 10 r. s l. 

     2. za zm. Jó zefa Z ółnierskiegó (na urlópie) 

SOBOTA - 10.07       

6.00  za zm. Brygidę Dillenz 

15.30 W intencji nówóz en có w Pauliny Barabasz i Dariusza Kani 

18.00 za zm. Tadeusza Palecznegó w 1 r. s m. 

NIEDZIELA - 11.07 - 15 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30  za zm. Annę Matejkó w 11 r. s m. 

9.00  1. Dzięk.-błag. w int. Jóanny Pódstawny z ók. 30 r. ur. 

     2. za zm. Wójciecha Niz nika 

10.30 Dzięk.-błag. w int. Alicji z ók. 9 r. ur. z prós ba ó Bóz e błóg. i ópiekę    

     Matki Bóz ej óraz pótrzebne łaski dla całej ródziny 

12.00 za zm. Piótra Wójciechówskiegó 

18.00 za zm. Rómana Junósza - Pódóskiegó 

19.30 Za zm. syna Mirósława Buzderewicza w 8 r. s m 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Rdz 28, 10-22a; Ps 91; Mt 9, 18-26 

Wtorek: Rdz 32, 23-32. 33b; Ps 17; Mt 9, 32-38 

Środa:  Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a; Ps 33; Mt 10, 1-7 

Czwartek: Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Ps 105; Mt 10, 7-15 

Piątek: Rdz 46, 1-7. 28-30; Ps 37; Mt 10, 16-23 

Sobota: Rdz 49, 29-33; 50, 15-26; Ps 105; Mt 10, 24-33 

Niedziela:  Am 7, 12-15; Ps 85; Ef 1, 3-14 

        Mk 6, 7-13 

W obiektach kultu religijnego obowiązuje limit 75% wszystkich miejsc  

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

