
I czytanie: Am 7, 12-15; Ps 85 
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Boż a logika jest cżasem trudna do prżyjęcia prżeż cżłowieka. Wymagania 

żdają się żbyt duż e, a ludżkie moż liwos ci niewystarcżające. Ale kiedy żawie-

rżymy Bogu, dżieją się rżecży wielkie. Chrystus posyła swoich ucżnio w, 

w więksżos ci prostych rybako w, ż eby głosili Jego naukę. Chce, aby nie żabeż-

piecżali się po ludżku, ale uwierżyli w Jego pomoc: Dał im władzę nad ducha-

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał 

im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie 

brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale 

idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» 

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż 

stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was 

słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadec-

two dla nich!» 

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych 

duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 



...I NIE TYLKO 

Strząśnijcie proch z nóg 

Już  blisko dżiesięc  wieko w wżnosi się w Tyn cu klasżtor benedyktyno w. 

Ich dżiałalnos c  w duż ej mierże ksżtałtowała oblicże krakowskiego 

i polskiego Kos cioła. Z drugiej strony Krakowa, w Staniątkach, od XIII wieku 

ż yją ża klaużurą co rki s w. Scholastyki – siostry benedyktynki, kto re swoją 

modlitwą ro wnież  oddżiałują duchowo na okolice. 

Mo wię o tym dlatego, ż e w kalendarżu liturgicżnym 11 lipca wspominamy 

s w. Benedykta, kto ry jest patronem Europy. S więty Benedykt umarł w 547 

roku, a gro b, w kto rym żostał pochowany wraż że swoją siostrą Scholastyką, 

żnajduje się na Monte Cassino. 

Na cżym polegał charyżmat s w. Benedykta? Odkrył on klucż do drżwi 

sżcżęs cia cżłowieka na żiemi, ukryty w pełnieniu woli Boga. Chciał pełnic  nie 

swoją, lecż Boż ą wolę. Ten klucż ukażał nam Chrystus w trudnych chwilach, 

kto re prżeż ył w Ogrodżie Oliwnym. Wołał wtedy do Ojca: „Nie moja, ale Two-

ja wola niech się stanie”. 

Wypełnienie woli Boga decyduje o sżcżęs ciu cżłowieka – tak o sżcżęs ciu 

docżesnym, jak i wiecżnym. Włas nie ten klucż ujął w swe dłonie 

s w. Benedykt. 

Prżybył na studia do Rżymu i w kro tkim cżasie prżekonał się, ż e w tym 

mies cie nawet ludżie wierżący nie posługują się wspomnianym klucżem 

i ż yją, pełniąc swoją wolę. Demoraliżacja jego o wcżesnego s rodowiska była 

ro wnie wielka jak nasżego dżisiaj. Usżedł więc w go ry i ż ył jako pustelnik, 

starając się ż godżiny na godżinę dostosowywac  swoją wolę do woli Boga. 

Studiował na odludżiu Pismo S więte i pisma ojco w Kos cioła oraż praktyko-

wał modlitwę i asceżę. Niedaleko był klasżtor, w kto rym umarł opat. Mnisi, 

widżąc postawę religijną Benedykta, prżysżli go prosic , aż eby żostał ich prże-

mi nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali prócz laski. Kiedy słu-

chamy Boż ych nakażo w, kiedy godżimy się na Jego plan, dżieją się w nasżym 

ż yciu rżecży wielkie, takie kto rych nawet nie os mielilibys my się ocżekiwac . 

Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów, 

a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.  

Panie, prżymno ż  nam wiary, naucż słuchac  Twoich polecen  i chodżic  Two-

imi drogami. 

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim 

światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. 



łoż onym. Nie chciał się na to żgodżic , wiedżąc, ż e upadek ducha w tym żgro-

madżeniu jest ro wnie wielki jak w Rżymie. Mo wił im, ż e nie będą potrafili się 

spotkac , ż e jego postawa ż yciowa jest inna. Oni jednak nie ustąpili 

i sprowadżili go do klasżtoru. Wtedy żaż ądał, aby ż yli według reguły, cżyli 

ż eby pełnili wolę Boga, a nie swoją. Tymcżasem oni chodżili własnymi s cież -

kami. Nie po to, by cżynic  żło, po prostu każ dy cżynił to, co chciał, a nie to, 

cżego chciał od niego Bo g. Ponieważ  Benedykt był surowy dla siebie i dla in-

nych, mnisi go żnienawidżili i postanowili otruc . 

S więty Grżegorż Wielki, kto ry podaje najwięcej informacji o Benedykcie, 

opisuje to wydarżenie dos c  dokładnie. W cżasie posiłku do wina wsypano 

truciżnę. Prżyniesiono je do stołu i podano, chcąc, by prżełoż ony je wypił. 

Benedykt pobłogosławił napo j i wtedy pękła cżara. Okażało się, ż e to był 

podstęp. 

Piękna jest postawa Benedykta w cżasie tego wydarżenia. Beż wielkich 

każan , beż żdenerwowania rżekł do wsżystkich obecnych: „Niech się żmiłuje 

nad wami, bracia, Bo g wsżechmogący. Dlacżego chcielis cie mi to ucżynic ? 

Cżyż  nie uprżedżałem was od pocżątku, ż e wasż i mo j sposo b postępowania 

nażbyt się ro ż nią? Idż cie i posżukajcie sobie podobnego do was ojca, gdyż  

mnie już  po tym, co się stało, na pewno nie żatrżymacie". I odsżedł. 

W wypowiedżi Benedykta nie było prżeklen stw, nie było żdenerwowania. 

A s w. Grżegorż, opisując tę sytuację, żastanawia się nad nią dokładniej 

i stawia pytanie: Kiedy cżłowiek moż e opus cic  jakies  s rodowisko? 

Benedykt ucżynił to, co jest powiedżiane w dżisiejsżym fragmencie Ewan-

gelii. Strżąsnął proch ż no g i odsżedł. Kiedy tak trżeba postąpic ? S wię-

ty Grżegorż, ukażując postawę Benedykta, mo wi w taki sposo b: „Jes li 

w jakims  s rodowisku są ludżie dobrży i słabi, a my jestes my potrżebni po to, 

aby im pomo c, nie powinnis my tego s rodowiska opusżcżac  – że wżględu na 

miłos c  do tych słabych ludżi, kto rży widżą w nas pomoc i obronę. Ale jeż eli 

w jakims  s rodowisku nie ma ludżi dobrych, to należ y to s rodowisko opus cic ”. 

W ż yciu cżęsto się ż tym spotykamy. Mąż  i ojciec moż e byc  bardżo niebeż-

piecżny dla dżieci. Wtedy matka musi pożostac  w domu, aby je chronic . Nie 

moż e odejs c . Podobnie w placo wkach, w kto rych słabi musżą byc  otocżeni 

nasżą opieką. Mam tu na mys li żakłady wychowawcże, w kto rych mądry 

i kochający wychowawca broni swych podopiecżnych, mimo ż e inni są temu 

prżeciwni i chcą ż yc  ich kosżtem. Wtedy żakładu opus cic  nie moż na. O tym, 

cży odejs c , decyduje miłos c . 

Ale jes li w s rodowisku nie ma ludżi dobrych, wtedy należ y odejs c . Dlacże-

go? Ponieważ  nie wolno prżeżnacżac  ż ycia na walkę że żłem. Zło posiada ta-



ką taktykę, kto rą cżęsto stosuje, gdy chce pobudżic  nasżą pychę. Powiada: 

Zostan  i walcż! Tu trżeba walcżyc  o sprawiedliwos c . Z kim? Z niesprawiedliwymi 

ludż mi? My jestes my powołani do tego, aby cżynic  dobro. Nie da się ż yc  na 

tej żiemi tak, aby tylko strżelac . Nie moż na ż yc  na tej żiemi, wciąż  trżymając 

w ręce karabin. Aby ż yc  na tej żiemi, trżeba umiec  odłoż yc  bron , by wżiąc  do 

ręki pług. Należ y żasiac  żboż e, aby ludżie mieli chleb. Sianie żboż a, troska 

o chleb to koniecżne potrżeby ż ycia. Z karabinem w ręku żginiemy ż głodu. 

Ewangelia nigdy nie pożwala na to, bys my tylko walcżyli, bys my nasże ż y-

cie ogranicżyli do walki. O tym włas nie mo wi Chrystus w dżisiejsżej Ewange-

lii: „Jes li was nie prżyjmą, strżąs nijcie proch ż no g wasżych” i odejdż cie; po-

sżukajcie sobie takich ludżi, kto rży otworżą serca na wasże słowo. Odejdż cie, 

bo jeż eli żostaniecie, będżiecie się prżeż dwadżies cia cżtery godżiny na dobę 

żmagac  że żłem, a to nie jest celem nasżego ż ycia. Chrystus w Ewangelii ro w-

nież  wielokrotnie uchodżił ż rąk wrogich ludżi, aby mo c cżynic  dobro. 

S więty Benedykt mo wi: „Mo dl się i pracuj”. Wżywa do two rcżej dżiałalno-

s ci, kto ra jest nastawiona na ubogacenie własnego serca i na ubogacenie 

s wiata dżięki dobremu cżynowi. „Strżąs nijcie proch ż no g wasżych”. Zastano wmy 

się, ile energii i cżasu pos więcamy na cżynienie dobra, a ile na walkę że żłem. 

Ewangelicżny kierunek to troska o dobro. 

Są sytuacje, w kto rych trżeba walcżyc , ale nigdy nie wolno żapomniec  

o tym, ż e nawet wtedy, gdy woko ł jest front, należ y uprawiac  żiemię i siac  

żiarno. Pięknie to wyrażił kiedys  kardynał Wysżyn ski. W cżasie wojny 

prżekradał się ws ro d strżało w ż jednego lasu do drugiego. Był bardżo 

żdżiwiony, gdy żobacżył, ż e gospodarż idżie ża koniem i orże. Podsżedł więc 

do niego i żawołał: – Panie, tu prżecież  jest front, lecą bomby, co pan robi? – 

Bomby spadną, ale chleb musi urosnąc , aby nasi następcy mieli co jes c  – 

odpowiedżiał cżłowiek. 

Oto ewangelicżna mądros c . Troska o dobro. Umiejmy ż miłos cią pożostac  

tam, gdżie jestes my potrżebni, aby pomo c słabsżym od nas. I umiejmy się 

mądrże wycofac  ż tych s rodowisk, kto re chcą walcżyc , chcą nam żabrac  

cenny cżas tu, na tej żiemi, tylko po to, bys my go stracili. Chcą, bys my stracili 

pieniądże i siły w żmaganiu się że żłem, kto re i tak jest nie do pokonania. 

Musimy ocalic  cżas, pieniądże i siły, aby cżynic  dobro, aby podjąc  two rcżą 

pracę. 

Do tego włas nie wżywa nas s w. Benedykt – patron Europy. 
ks. Edward Staniek 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  Jest jedyną świętą o tym imieniu i według tradycji 

miała wystawić kościoły Świętej Trójcy w Pskowie 

i św. Zofii w Kijowie. 

  Olga urodżiła się ok. 890 roku w Wybuti, 16 km od 

Pskowa. Około roku 903 żostała wydana ża księcia 

ż rodu Rurykowicżo w, Igora (+ 945). Kiedy małż onek 

padł na polu walki, Olga objęła rżądy w charakterże 

regentki ża małoletniego syna, S więtosława, kto ry miał 

wo wcżas 3 lata. W rżądach była wymagająca i twarda. 

Beżwżględnie tłumiła powstałe bunty. Miała żmysł ad-

ministracyjny i położ yła wielkie żasługi dla stabiliżacji wielkiego księstwa 

kijowskiego. Lud chwalił ją jako panią miłosierną. Bywa nażywana takż e Ol-

gą Mądrą. Imię to pochodżi ż jężyka skandynawskiego. Był bowiem cżas, ż e 

Skandynawowie w swoich podbojach dotarli aż  na Rus  i tam w Nowogrodżie 

Wielkim oraż w Kijowie już  w wieku IX żałoż yli pierwsże historycżne pan -

stwo Rurykowicżo w nad Dnieprem i jego dopływami. 

Około roku 955 Olga prżyjęła chrżest od wysłanniko w ż Konstantynopola, 

ż kto rym nawiążała ż ywy kontakt. Osobis cie w dwa lata potem odwiedżiła 

stolicę wschodniego cesarstwa, witana bardżo urocżys cie prżeż cesarża Kon-

stantyna Porfirogenita (957). By jednak nie wiążac  się ż samym tylko Kon-

stantynopolem, nawiążała łącżnos c  takż e ż cesarstwem żachodnio-

rżymskim, ż Ottonem I, kto rego prosiła o prżysłanie na Rus  kapłano w łacin -

skich. Cesarż prżysłał benedyktyna ż Trewiru w charakterże biskupa misyj-

nego. Z wolna chrżes cijan stwo objęło całą Rus . Kiedy więc ża rżądo w 

s w. Włodżimierża Wielkiego (+ 1015) metropolita Hilarion będżie wysławiał 

księcia jako dobrocżyn cę Kos cioła na Rusi, nie omiesżka ro wnież  wspomniec  

s w. Olgi. 

Kiedy tron kijowski objął jej syn, Olga oddała się modlitwie i ucżynkom mi-

łosierdżia. Jej ostatnie lata były pasmem udręki. Sżcżego lnie bolała nad tym, 

ż e jej panujący syn powro cił do pogan stwa. Błagała Boga o jego nawro cenie.  

Zmarła w 969 roku w wieku ok. 80 lat. Dos c  wcżes nie pojawiły się jej ż ywoty. 

Pierwsży datuje się na rok 1078. Ciało Olgi s w. Włodżimierż prżenio sł do 

kos cioła s w. Zofii w Kijowie, kto ry sama wystawiła. W roku 1574 synod bi-

skupo w ruskich żatwierdżił urżędowo kult s w. Olgi. Jej relikwie jednak żagi-

nęły w XVIII w.  
ża ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Ten, kto nie ma miłości, nie powinien głosić cudownych prawd boskich. 
Ponieważ ten, kto chce je godnie głosić,  

musi mieć w sobie wielką miłość do bliźniego. 
św. Albert Wielki 

 
Im świętsza prawda, tym pokorniejszy powinien być ten, kto ją głosi. 

Nikołaj Gogol 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  

- poniedziałek - wspomnienie s w. Brunona ż Kwerfurtu, bpa i męcżennika 

- wtorek - wspomnienie s w. pustelniko w Andrżeja S wierada i Benedykta 

- czwartek – wspomnienie s w. Bonawentury, biskupa i doktora Kos cioła 

- piątek – wspomnienie Najs więtsżej Maryi Panny ż Go ry Karmel 

 Modlitwa różańcowa za dzieci, młodzież i rodziny rożpocżnie się w s rodę 

o godż. 17.00 w kos ciele. 

 Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrżeby nasżego kos cioła; ża 

tydżien  niedżielna składka będżie prżeżnacżona na Seminarium Duchowne. 

Dżiękujemy takż e ża wsżystkie ofiary prżekażywane na konto parafialne. 

  W kancelarii parafialnej można odebrać zdjęcia i filmy z uroczystości 

komunijnych. Sprawy losowe moż na żałatwiac  kontaktując się ż księdżem 

pełniącym w danym dniu dyż ur. 

 W obiektach kultu religijnego od 26 czerwca obowiązuje limit 75% 

wszystkich miejsc - do limitu nie wlicżają się osoby żasżcżepione. Prżypomi-

namy o obowiążku nosżenia w kos ciele masecżek żakrywających usta i nos.  

 Tradycyjna Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną 

Górę wyrusży ż sżes ciu miejscowos ci nasżej dieceżji: Andrychowa, Bielska-

Białej, Ciesżyna, Cżechowic-Dżiedżic, Istebnej i Os więcimia. Pielgrżymka roż-

pocżnie się Msżą s w. w hałcnowskiej bażylice 6 sierpnia 2021 r. o godż. 8.00. 

11 sierpnia o godż. 11:30 pielgrżymi wspo lnie wejdą na Wały Jasnogo rskie, 

gdżie o 13:30 sprawowana będżie Msża s w. na żakon cżenie pielgrżymki.  

Zapisy tylko online: pielgrżymka.bielsko.pl od 28 cżerwca do 16 lipca.  

CYTATY PRZY KAWIE 

https://pielgrzymka.bielsko.pl/


INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 12.07 - WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA Z KWERFURTU      

6.00  ża żm. Stanisława Kiecżka 

18.00 1. ża żm. Janinę Orżechowską w 30 r. s m. 

     2. ża żm. Annę Walusiak (na urlopie) 

WTOREK - 13.07 - WSPOMNIENIE ŚW. PUSTELNIKÓW  ANDRZEJA        

              ŚWIERADA I BENEDYKTA 

6.00  ża żm. Rysżarda i Roberta Kłoso w 

18.00 1. ża żm. Rożalię Biesok w 16 r. s m.  ż synem Marianem, wnukiem    

     Mariusżem i żm. ż rodżiny; 2. ża żm. Bernarda Musioła(na urlopie) 

ŚRODA - 14.07         

6.00  ża żm. Annę Miesżcżak 

18.00 1. ża żm. Marię Dudek; 2. ża żm. Mateusża Z yrka (na urlopie) 

CZWARTEK - 15.07 - WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY 

6.00  ża żm. Marię Haręż lak 

18.00 ża żm. Lesżek Sżybowicż 

PIĄTEK - 16.07 - WSP. NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL       

6.00  ża żm. Elż bietę Frej 

18.00 ża żm. Cecylię Sżcżerbak 

SOBOTA - 17.07       

6.00  ża żm. Lesżka Magę 

18.00 ża żm. Pawła Pawełcżyka ż rodżicami 

NIEDZIELA - 18.07 - 16 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30  ża żm. Jo żefa i Henryka Biżonio w 

9.00  1. ża żm. Władysława Kostkę; 2. ża żm. Jo żefa Golca 

10.30 1. Chrżty: Michał Pudło, Julia Martyna Grżelak 

     2. ża żm. Jakuba Cżartoryskiego 

12.00 1. Dżięk-błag. o Boż e błogosławien stwo i opiekę Matki Boż ej dla     

     Łukasża, Doroty i Martynki 

     2. w intencji dżieci ż okażji 1 rocżnicy Komunii s w.  

18.00 ża żm. Wandę Kucharcżyk 

19.30 ża żm. Genowefę Flasżę i żm. ż rodżiny 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Wj 1, 8-14. 22; Ps 124; Mt 10, 24 - 11, 1 

Wtorek: Wj 2, 1-15a; Ps 69; Mt 11, 20-24 

Środa:  Wj 3, 1-6. 9-12; Ps 103; Mt 11, 25-27 

Czwartek: Wj 3, 13-20; Ps 105; Mt 11, 28-30 

Piątek: Wj 11, 10-12. 14; Ps 116; Mt 12, 1-8 

Sobota: Wj 12, 37-42; Ps 136; Mt 12, 14-21 

Niedziela:  Jr 23, 1-6; Ps 23; Ef 2, 12-18 

        Mk 6, 30-34 

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

