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Kiedy Apostołowie wro cili z misji głoszenia Ewangelii, uzdrawiania a na-

wet wyrzucania złych ducho w, kto rą powierzył im Jezus, byli zmęczeni, ale 

pełni entuzjazmu i zafascynowani działającą przez nich mocą Boz ą. Jezus 

wiedział, z e potrzebują odpoczynku, snu, posiłku, ale wiedział tez , z e spra-

gnionych Dobrej Nowiny tłumo w nie moz na zostawic . Dlatego zaczął ich na-

uczać o wielu sprawach. My czasem też jesteśmy zmęczeni trudem codziennego 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali 

i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie 

i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet 

na posiłek nie mieli czasu. 

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływają-

cych. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a na-

wet ich wyprzedzili. 

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem 

jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. 



...I NIE TYLKO 

Biada pasterzom 

Biblijna koncepcja zorganizowanego społeczen stwa oparta jest na obrazie 

pasterza i stada owiec zgromadzonego woko ł niego. Pasterz odpowiada 

przed Bogiem za los owiec. On wykonuje swe zadania na zlecenie Najwyz sze-

go. Otrzymuje tez  od Niego wyposaz enie potrzebne do udz wignięcia tej od-

powiedzialnos ci. Bo g wie, ilu ludzi winno byc  na stanowiskach, aby społe-

czen stwo funkcjonowało sprawnie, by potrzeby owczarni były zaspokojone. 

Taka owczarnia moz e liczyc  miliony, tysiące, setki czy dziesiątki oso b. Paste-

rzy potrzeba wielu. Kaz dy z nich stoi na s wieczniku o s cis le okres lonej wyso-

kos ci, tak by mo gł objąc  wzrokiem wszystkie owce i zaradzic  ich potrzebom. 

Jes li s wiecznik jest bardzo wysoki i pasterz nie jest w stanie objąc  wzrokiem 

i sercem wszystkich, ustanawia na niz szych s wiecznikach mniejszych paste-

rzy i oni spełniają tę rolę, on zas  staje się ich pasterzem. 

Kaz dy człowiek odpowiedzialny za z ycie społeczne uczestniczy w funkcji 

pasterskiej w takim zakresie, jaki jest mu powierzony. Najmniejszą owczar-

nią jest dom rodzinny. W niej z reguły funkcję pasterza spełnia ojciec, a jes li 

go nie ma – bo umarł, odszedł lub jest zapracowany – przejmuje ją matka. Ta 

owczarnia jest najwaz niejsza, bo w niej mogą zostac  zaspokojone wszystkie 

potrzeby jej członko w, a takz e istnieje szansa na jej rozwo j poprzez przyjmo-

wanie kolejnych dzieci i ich wychowanie. Jes li ta owczarnia jest na poziomie, 

to wyz sze formy z ycia społecznego, oparte na takich małych owczarniach, 

ro wniez  są na poziomie. Jes li rodzina niedomaga, czyli nie wychowuje ludzi 

odpowiedzialnych, to nie moz na ich juz  znalez c  na wyz szych s wiecznikach. 

Owczarnia rodziny, prowadzona przez mądrego ojca i mądrą matkę, wycho-

dnia, ale kiedy tak naprawdę, z wiarą i przekonaniem angaz ujemy się w spra-

wy Boz e, kiedy pro bujemy zaradzic  materialnej i duchowej biedzie, kto rej 

tyle woko ł nas, zapominamy o zmęczeniu. Bo chrzes cijan stwo to nie tylko 

niedzielna Msza s więta i codzienna modlitwa, to nawet nie tylko zaangaz o-

wanie w słuz bę drugiemu człowiekowi. Chrzes cijan stwo to spalanie się dzien  

po dniu, na wzo r naszego Mistrza Chrystusa, aby Słowo Boz e i Boz e Prawo 

było głoszone wszędzie tam, gdzie jestes my, a nasze z ycie przynosiło owoce 

w budowaniu Kro lestwa Boz ego juz  tu, na ziemi.  

A wtedy za Psalmistą będziemy mogli powiedziec : Dobroc  i łaska po jdą 

w ślad za mną przez wszystkie dni mojego życia i zamieszkam w domu Pana po 

najdłuższe czasy.  



wuje ludzi mądrych i gotowych do podejmowania zadan  społecznych. 

Powołanie do ojcostwa i do macierzyn stwa zawsze jest powołaniem pa-

sterskim. Dlatego rodzice winni dokładnie przeczytac  i rozwaz yc  wszystkie 

fragmenty Biblii dotyczące pasterskich obowiązko w – zwłaszcza wypowiedzi 

proroko w. To przez ich usta Bo g przekazuje swoje spojrzenie na pasterzy. 

Kaz da funkcja społeczna wymaga przede wszystkim mądros ci 

i przewidywania skutko w decyzji podejmowanych we wspo lnocie. Stąd pa-

sterz winien byc  człowiekiem mądrym. Jego mądros c  procentuje w z yciu ow-

czarni. 

Ż yjemy w ustroju demokratycznym, kto ry podwaz ył biblijną koncepcję 

z ycia społecznego, opartą na obrazie owczarni i pasterza. Demokracja dała 

wolnos c  decyzji kaz dej owcy. Pasterz się nie liczy i do niczego nie jest po-

trzebny, bo kaz da owca moz e chodzic  tam, gdzie się jej podoba, jes c  to, na co 

ma ochotę, pic  to, co tylko zechce. Moz e flirtowac , z kim chce, i wchodzic  

w „tolerancyjne” i two rcze dialogi z wilkami. Na tym polega prawo wolnos ci. 

W imię zachowania wolnos ci owce szukają takich pasterzy, kto rzy pozwolą 

im robic  to, co chcą. A poniewaz  wielbicieli wolnos ci jest wielu, a o wyborze 

decyduje większos c , to na pasterzy wybierają tych, kto rzy niczym ich nie 

ograniczą. Wizja społeczen stwa jest jasna i dzis  juz  wiadomo, jakie są jej per-

spektywy. 

Na wizję owczarni nalez y spojrzec  z punktu widzenia pasterza. Ż aden 

z nich nie ucieknie przed odpowiedzialnos cią. Kaz dy – czy jest tego s wiadom, 

czy nie – stanie przed Bogiem i zda sprawę ze swego pasterzowania. Jes li wy-

brali go ludzie, odpowie przed nimi i  przed Bogiem. Ten zas  zapyta go 

o sprawiedliwos c , o miłos c  do owiec, czyli o troskę o ich prawdziwe dobro, 

i o uczciwos c  w spełnianiu władzy. Odpowiedzialna postawa zostanie nagro-

dzona, wszystkie naduz ycia zostaną ukarane. Tłumaczenie się brakiem przy-

gotowania na nic się nie przyda. Odpowiedz  Boga będzie prosta: nie trzeba 

się było godzic  na przyjęcie odpowiedzialnos ci. 

W demokracji urzędy i stanowiska są przedmiotem wielkich przetargo w. 

Ludzie czekają na stanowisko latami. Chcą byc  na s wieczniku, i to coraz wyz -

szym. Imponuje im to, z e inni się im kłaniają lub się ich lękają. Niewielu sta-

wia sobie jasno pytanie o odpowiedzialnos c , z kto rej trzeba zdac  sprawę. 

Wcale nie jest do tego potrzebna wiara. Jest potrzebna uczciwos c . To ona jest 

oparta na odpowiedzialnos ci. Gdzie jej brak, człowiek odpowie za nieodpo-

wiedzialnos c . 

Ż punktu widzenia owcy potrzeba posiadania pasterza istnieje nieustan-

nie. Żdecydowana większos c  ludzi nigdy nie doros nie do pełnej odpowie-



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

dzialnos ci za organizowanie swego z ycia we wszystkich wymiarach. Potrze-

bują pasterza. Natomiast wszyscy młodzi do dwudziestego roku z ycia muszą 

miec  pasterza, gdyz  znajdują się w okresie wychowania do odpowiedzialno-

s ci, kto re moz e się dokonac  jedynie pod okiem pasterza. Jes li nie ma pasterzy 

mądrych, to owce idą za głupimi. Taki jest los owcy. Ona nie potrafi z yc  sa-

motnie, stanie się łatwym łupem zła, zginie. Żgubi ją naiwnos c . Dostanie się 

w ręce silniejszych, kto rzy ją wykorzystają, odbierając jej jakąkolwiek szansę 

na rozwo j i nie dbając o jej dobro. 

Ta potrzeba pasterza jest wielką szansą, poniewaz  wystarczy, z e 

w s rodowisku pojawi się mądry człowiek, a dos c  szybko, niezalez nie od tego, 

na jakim s wieczniku jest postawiony, zgromadzi woko ł siebie ludzi poszuku-

jących mądrego przewodnika. Oni sami do niego przyjdą. 

S wieczniki ustawione przez z ycie społeczne mogą byc  obsadzone ludz mi 

małymi, kto rych s wiatło nie jest widoczne. Natomiast ten, kto s wieci mocno, 

nawet bez s wiecznika potrafi os wiecic  drogi z ycia wielu. Jego mądros c  

i autorytet moralny zadecydują o wpływie na innych. 

Na szczęs cie człowiek ochrzczony posiada jeszcze owczarnię, jaką jest 

Kos cio ł. Tam trwa obecnie wielkie zmaganie z tendencją modelowania z ycia 

nie według wzoru biblijnej owczarni, ale według demokratycznych reguł. Na 

szczęs cie w Kos ciele owce nigdy nie wybierały i nie wybierają pasterzy. Mo-

gą co najwyz ej przedstawic  kandydato w. O wyborze decyduje Bo g. Pasterz 

w Kos ciele jest s wiadom tego, z e Bo g rozliczy go dokładnie 

z odpowiedzialnos ci za owce. Jes li nie sprosta zadaniu, czeka go to, co juz  

zostało jasno w Biblii powiedziane: „Biada pasterzom owiec”. 

Podziękujmy Bogu za rodzico w – mądrych ojco w i mądre matki. Podzię-

kujmy za odpowiedzialnych nauczycieli i wychowawco w. Podziękujmy za 

sprawiedliwych, kto rzy pełnią funkcje społeczne, mając na uwadze dobro 

wspo lne, a nie własne korzys ci. Pros my Ojca Niebieskiego, bys my zawsze 

mieli dobrych pasterzy, zaro wno w Kos ciele, jak i w ojczyz nie. 
ks. Edward Staniek 

Jego dewizą biskupią były słowa: "Aby wszyscy byli jedno". 

Wasyl przyszedł na s wiat 21 kwietnia 1904 roku w Hrabskie, we wschod-

niej Słowacji, w ubogiej rodzinie grekokatolickiej. Gdy miał zaledwie rok, 

zmarł jego ojciec. Trzy lata po z niej matka wyjechała do Stano w Żjednoczo-

nych w poszukiwaniu pracy, a wychowaniem chłopca zajął się dziadek i brat 

matki, greckokatolicki kapłan Demeter Petrenko. 



Wasyl uczył się w Preszowie, najpierw w Kro lewskim Gimnazjum Katolic-

kim, a potem w Słowackim Ewangelickim Gimnazjum Kolegiackim. Tam tez  

w 1923 roku wstąpił do grekokatolickiego seminarium duchownego. Po 

przyjęciu s więcen  kapłan skich w dniu 3 lutego 1929 roku, został administra-

torem parafii w Pakostowie, a potem pierwszym proboszczem nowej parafii 

w Pradze. W tym czasie studiował na wydziale teologii Uniwersytetu Karola 

w Pradze, gdzie w 1940 roku uzyskał doktorat. Po siedmiu latach powro cił 

do Preszowa. Tam był ojcem duchownym, sekretarzem kurii biskupiej, a od 

1943 roku wykładowcą teologii moralnej i pastoralnej. W tym czasie napisał 

kilka ksiąz ek i załoz ył pismo katolickie "Blahovistnik". Po zakon czeniu 

II wojny s wiatowej, w 1947 roku został mianowany bi-

skupem pomocniczym eparchii preszowskiej.  

W Słowacji panował rez im komunistyczny. W dniu 

28 kwietnia 1950 roku komunis ci zdelegalizowali Ko-

s cio ł grekokatolicki w Czechosłowacji. Wszyscy biskupi 

zostali uwięzieni. Biskupa Wasyla poddano brutalnym 

przesłuchaniom, trwającym ponad rok, podczas kto rych 

usiłowano go zmusic  do złoz enia fałszywych zeznan . 

24 paz dziernika 1951 roku skazano go na 15 lat więzie-

nia, grzywnę w wysokos ci 20 tys. koron i pozbawienie 

praw cywilnych na 10 lat. Po trzynastu latach wyszedł na wolnos c  ze wzglę-

du na zły stan zdrowia. Przez następne 4 lata mieszkał w domu opieki 

w Oseku, w po łnocnych Czechach, poniewaz  władze komunistyczne nie po-

zwalały mu wro cic  do Słowacji. Dopiero w 1968 roku, po rehabilitacji Ko-

s cioła grekokatolickiego, powro cił do Preszowa, a w dniu 20 grudnia tego 

roku Paweł VI potwierdził jego nominację na biskupa pomocniczego wszyst-

kich grekokatoliko w w Czechosłowacji. 

Żmarł 23 lipca 1976 roku w Preszowie. Podczas ekshumacji ciała biskupa 

Wasyla odkryto w jego kos ciach arszenik, kto ry musiał byc  mu przez dłuz szy 

czas podawany w małych ilos ciach, najprawdopodobniej w czasie uwięzie-

nia. Jego z ycie było naznaczone cierpliwie znoszonym cierpieniem, słuz bą 

wiernym i heroiczną realizacją powołania kapłan skiego. 

W dniu 14 wrzes nia 2003 roku papiez  s w. Jan Paweł II zaliczył biskupa 

Wasyla do grona błogosławionych podczas Mszy s w. odprawianej w Braty-

sławie. Beatyfikował wo wczas takz e s. Żdzisławę Cecylię Scheligową. Mo wił 

wtedy: "Obydwoje jawią się nam jako pełne blasku przykłady wiernos ci 

w czasach cięz kiego i bezlitosnego przes ladowania religijnego. Biskup Wasyl 

nigdy nie wyparł się swojego przywiązania do Kos cioła katolickiego i do pa-



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają,  
lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca. 

Theodor Fontane  

 Dzisiaj (niedziela) po Mszy s w. o 18.00 odbędzie się w naszym kos ciele 

koncert: Muzyka siłą przetrwania polskos ci, organizowanego w ramach ob-

chodo w 100 lecia odzyskania Niepodległos ci. Serdecznie zapraszamy.  

 Liturgiczne obchody tygodnia:  

- czwartek - s więto s w. Marii Magdaleny 

- piątek - s więto s w Brygidy, zakonnicy, patronki Europy 

- sobota– wspomnienie s w. Kingi, dziewicy 

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

o godz. 17.00 w kos ciele. 

 Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary przeznaczona na Seminarium Du-

chowne. Dziękujemy takz e za wszystkie ofiary przekazywane na konto para-

fialne. 

  W kancelarii parafialnej można odebrać zdjęcia i filmy z uroczystości 

komunijnych. Sprawy losowe moz na załatwiac  kontaktując się z księdzem 

pełniącym w danym dniu dyz ur. 

 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.  

  W przyszłą niedzielę, z racji przypadającego ro wniez  wspomnienia s w. 

Krzysztofa, patrona kierowco w, pobłogosławimy pojazdy po kaz dej Mszy s w.  

 Wszystkim wyjez dz ającym na wakacje i urlopy z yczymy bezpiecznego po-

dro z owania, dobrego wypoczynku oraz umocnienia więzi z Bogiem i bliski-

mi. Witamy zarazem w naszej wspo lnocie wszystkich gos ci i zapraszamy do 

wspo lnej modlitwy. 

CYTATY PRZY KAWIE 

piez a. (...) Obydwoje zostali poddani niesprawiedliwemu procesowi i otrzy-

mali niesłuszny wyrok, zaznali tortur, poniz enia, samotnos ci i ponies li 

s mierc . Krzyz  stał się dla nich drogą, kto ra doprowadziła ich do z ycia, z ro -

dłem mocy i nadziei, pro bą miłos ci Boga i człowieka".  
za ILG 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 19.07  

6.00  za zm. Tadeusza Wro bla 

18.00 za zm. Emilię Gnizę 

WTOREK - 20.07   

6.00  za zm. Arkadiusza Pustelnika 

18.00 za zm. Czesława 

ŚRODA - 21.07         

6.00  za zm. Stanisławę Konieczną 

18.00 1. Dziękcz-błag. w intencji Mikołaja Kempnego z pros bą o opiekę  

     Matki Boz ej 

     2. Dziękcz-błag. w intencji Natalii i Mateusza z ok. 10 r. s lubu 

CZWARTEK - 22.07- ŚWIĘTO MARII MAGDALENY 

6.00  za zm. Ryszarda Siwika 

18.00 1. o Boz e błogosławien stwo dla dzieci; 2. za zm. Jerzego Gajczaka 

PIĄTEK - 23.07 - ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY       

6.00  za zm. Marie Biegun 

18.00 1. za zm. Jo zefa Kubicę w 3 r. s m.; 2. za zm. Bronisławę Kołatę 

SOBOTA - 24.07 - WSPOMNIENIE ŚW. KINGI DZIEWICY     

6.00  za zm. Otylię Rus 

18.00 1. za zm. Wiesławę Pawełczyk z rodzicami 

     2. za zm. Michalinę i Antoniego Przybyła 

NIEDZIELA - 25.07 – 17 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z pros bą o dalsze dla s. Marii Janiny  

     i jej rodzen stwa z rodzinami 

9.00  za zm. Halinę Drabczyn ską 

10.30 Roczki 

12.00 o potrzebne łaski dla Magdaleny Kieczek oraz  

     za zm. męz a Stanisława Kieczka  

18.00 za zm. Krystynę Cibicką 

19.30 Dziękcz-błag. w intencji Anny Kasprzykowskiej z okazji imienin 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Wj 14, 5-9a. 10-18; Ps Wj 15, 1b-6; Mt 12, 38, 42 

Wtorek: Wj 14, 21 - 15, 1; Ps Wj 15, 8-17; Mt 12, 46-50 

Środa:  Wj 16, 1-5. 9-15; Ps 78; Mt 13, 1-9 

Czwartek: 2 Kor 5, 14-17; Ps 63; J 20, 1. 11-18 

Piątek: Ga 2, 19-20; Ps 34; J 15, 1-8 

Sobota: Wj 24, 3-8; Ps 50; Mt 13, 24-30 

Niedziela:  2 Krl 4, 42-44; Ps 145; Ef 4, 1-6 

        J 6, 1-15 

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

