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Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. 

Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy 

chorowali. 

Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się 

święto żydowskie, Pascha. 

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Nie-

go, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, 

wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. 

Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby 

każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». 

Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest 

tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż 

to jest dla tak wielu?» 

Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele tra-

wy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. 

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; 

podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO... 

...I NIE TYLKO 

Zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Pascha, czyli przejście z niewoli do 

wolnos ci, ze s mierci do z ycia, z grzechu do s więtos ci w Bogu. Za Jezusem szły 

tłumy, kto re zbierały się na s więtowanie Paschy, ale ro wniez  dlatego, z e 

oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Pragnieniem Jezusa 

było uwolnienie kaz dego człowieka z jego dolegliwos ci, ale przede wszyst-

kim uwolnienie od przywiązania do grzechu. A drogą do tego jest bezintere-

sowna miłos c , jaką Mistrz okazywał wszystkim, kto rzy Go spotykali. Takiej 

miłos ci oczekiwał ro wniez  od ludzi, pokazując drogę do s więtos ci i do praw-

dziwego szczęs cia. Rozmnaz ając chleb w obfitos ci i karmiąc do syta tłumy, 

kto re za nim szły, pokazywał jak bardzo Bogu zalez y na tym, aby człowiek 

miał to, czego potrzebuje. Ale to nie ziemskie szczęs cie i dobrobyt są celem 

człowieka, ale wieczna rados c  i pełnia, jaką Ojciec przygotował kaz demu 

w Kro lestwie Niebieskim. Drogę znamy, bo pokazał nam ją Chrystus – czy-

nienie dobra i umacnianie się Eucharystią, cel jest przed nami – szczęs cie, 

kto rego nic nie jest w stanie zagłuszyc . Teraz od nas zalez y, czy uwierzymy 

i swoje ziemskie z ycie związ emy z Jezusem i Jego Ewangelią, czy nasza wola 

będzie zgodna z wolą Boz ą. Z ycie ziemskie jest naznaczone trudem i cierpie-

niem, ale z yjmy w pewnos ci tego, z e Pan jest blisko wszystkich, kto rzy Go 

wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. 

Warunki budowania pokoju 

Ś więty Paweł pisze z więzienia do Efezjan: „Usiłujcie zachowac  jednos c  

ducha dzięki więzi, jaką jest poko j”. 

Chciałbym się zatrzymac  nad tą wypowiedzią, pisaną w sytuacji trudnej, 

w obliczu czekającej s mierci. Chciałbym takz e przypomniec  jedno z niezwy-

kle waz nych zadan , kto re stoi przed nami: zadanie zabiegania o prawdziwy 

poko j, czyli o poko j Boz y, kto rego apostołami mają byc  uczniowie Chrystusa. 

rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali 

więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywają-

cych, napełnili dwanaście koszów. 

A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdzi-

wie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że 

mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na 

górę. 



Tym, co łączy ludzi, jest według s w. Pawła poko j. Mys lę o duchowej prze-

strzeni, kto ra istnieje między poszczego lnymi osobami w rodzinnym gronie, 

w pracy, w sąsiedztwie i innych wspo lnotach. Owa przestrzen  między ludz mi 

powinna byc  wypełniona pokojem. 

Gdzie jest Bo g, tam takz e zawsze jest poko j. Natomiast tam, gdzie jest zło, 

zawsze jest niepoko j. Poko j jest two rczy, niepoko j zas  niszczy zaro wno czło-

wieka, jak i więzi ludzkie. Ś więty Paweł pisze, z e mamy przestrzen  między 

ludz mi wypełniac  pokojem. Mamy usiłowac  to czynic , a zatem zalez y to 

w wielkiej mierze od nas. 

Przypominam, jakie są dwa podstawowe warunki, kto re decydują o więzi 

pokoju między ludz mi. Pierwszym jest przebaczenie – pełne i bezwarun-

kowe. Ono wypełnia pokojem naszą przeszłos c , ono takz e leczy wszystkie 

ludzkie rany. Przebaczenie usuwa wszystkie bariery, kto re powstają między 

nami i tymi, kto rzy nas skrzywdzili. Przebaczenie jest dziełem naszej dobrej 

woli oraz dziełem Boga, kto ry jest przebaczającym ojcem. Kaz de prawdziwe 

przebaczenie, jak to jest powiedziane w modlitwie Ojcze nasz, wypełnia poko-

jem nie tylko nasze odniesienie do ludzi, ale ro wniez  nasze odniesienie do 

Boga: „Odpus c  nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowaj-

com”. 

Chciałbym to wyraz nie podkres lic , z e nie ma mowy o rozwoju człowieka, 

o sięganiu po pełną dojrzałos c  osobową bez umiejętnos ci przebaczenia. 

Kaz dy człowiek – czy tego chce, czy nie – choc by nie wiem jak się starał, 

znajdzie się w takiej sytuacji, w kto rej zostanie niewinnie skrzywdzony 

i będzie musiał przebaczyc . Ma zatem moz liwos c  zdobycia się na akt przeba-

czenia. 

Drugim warunkiem budowania pokoju między ludz mi jest dziękczynienie 

za kaz dego człowieka i za dobro, kto re ten człowiek czyni. Trzeba nam umiec  

dostrzec dobro w kaz dym człowieku, nawet takim, kto ry wydaje się nam 

bardzo zły. Gdy obiektywnie na niego spojrzymy, dostrzez emy, z e zło często 

przysłania wiele dobra, kto re jest w jego sercu. Trzeba dostrzec talenty czło-

wieka. Kaz dy bowiem stworzony jest na obraz i podobien stwo Boga i nawet 

wtedy, gdy talenty wykorzystuje w sposo b niewłas ciwy, sam, dzięki temu, z e 

jest dziełem Boga, jest dobry. 

Ludzie czynią wiele dobra. Dobra jest na ziemi miliony razy więcej niz  zła. 

Ono moz e byc  malen kie (na przykład grzeczne podanie informacji na ulicy, 

gdy ktos , kto nie zna miasta, pyta o jakis  adres), moz e byc  takz e wielkim do-

brem (na przykład dzieło lekarzy, kto rzy wykonując trudną operację, ratują 

człowiekowi z ycie). To dobro – od najmniejszego do największego – koniecz-



nie trzeba zobaczyc . Trzeba za nie podziękowac  Bogu i ludziom, bowiem 

prostym słowem „dziękuję” winnis my się posługiwac  wiele razy w ciągu 

dnia. Często us miech skierowany do ludzi, z kto rymi z yjemy, jest znakiem 

wdzięcznos ci i wypełnia ową przestrzen  między nami a nimi pokojem, 

o kto rym mo wi s w. Paweł. Ale Apostoł Narodo w zwraca jeszcze uwagę na 

zagadnienie o wiele głębsze: mamy dostrzec Boga, kto ry jest Ojcem wszyst-

kich ludzi. Śtanowimy przeciez  Boz ą rodzinę. Moz na to jednak zobaczyc  tyl-

ko oczyma wiary. W tej rodzinie istnieje tak duz o napięc , z e nam się wydaje, 

z e Boga nie ma i z e On nie działa. Tymczasem s w. Paweł wyraz nie podkres la, 

z e „Bo g jest Ojcem wszystkich. Jest i działa ponad wszystkimi”, czyli nic Go 

nie ogranicza, nic Mu nie przeszkadza, a takz e nic i nikt nie przekres li reali-

zacji Jego plano w. On bowiem jest i działa przez wszystkich. Mimo z e ludzie 

czynią cos  na własną rękę, nawet zło, Bo g potrafi to połączyc  w jedną wielką 

całos c , wykorzystując owe działania dla dobra tego, kto ry krzywdzi, oraz dla 

dobra tego, kto ry jest skrzywdzony. 

„Bo g jest i działa we wszystkim”. Ś więty Paweł podkres la to dlatego, z e 

jest to najwaz niejsze Boz e działanie. Bo g ma bowiem przed sobą perspekty-

wę wiecznos ci, a nas tylko przeprowadza przez trudny odcinek drogi i w tej 

wędro wce kształtuje nasze serce na zasadzie jego wzrostu w wierze i w mi-

łos ci. My, niestety, mamy na uwadze tylko dobro doczesne i wtedy, gdy nam 

się usuwa ziemia spod no g, przez ywamy wielką tragedię. Bo g ma na uwadze 

swo j dom wieczny i do niego nas przeprowadza. Nawet gdy w tej drodze do-

czesnos ci ma miejsce jakis  wypadek, zdarza się tragedia, dla Boga jest to 

etap, kto ry prowadzi do wiecznego szczęs cia. 

Bo g jest Ojcem wszystkich. Chciałbym wyraz nie podkres lic  tę wypowiedz  

s w. Pawła, bo jes li nie ma włas nie takiego zawierzenia Bogu, w obliczu wiel-

kich nieszczęs c  ludzie często popadają w rozpacz. Pokusa rozpaczy dochodzi 

do głosu między innymi u wielu ludzi dotkniętych nieszczęs ciem powodzi. 

Dlatego obok akcji ratunkowej, kto ra ma wymiar doczesny, waz nej dla po-

szkodowanych, ale i dla wspierających, dla wspomaganych i wspomagają-

cych, dla ludzi wierzących potrzebna jest druga akcja ratunkowa, by dotknię-

ci kataklizmem nie wpadli w rozpacz. 

Jest ws ro d nas wielu ludzi, kto rzy przez yli dramat wojny. Oni wiedzą, z e 

taka pokusa jest groz na. Na drodze rozpaczy człowiek popełnia powaz ne 

błędy, ale jednak okazuje się, z e pokolenie, kto re ma za sobą wojnę, jest od-

porniejsze niz  pokolenie, kto re jej nie dos wiadczyło. Moz na bowiem w jed-

nym momencie stracic  wszystko (takie jest, niestety, z ycie na ziemi), ale jes li 

nie straci się z ycia, moz na jeszcze wiele odbudowac , wiele uzyskac  zaro wno 



Tego imię za życia wypisane jest w niebie, 
komu chlebem powszednim jest ofiara z siebie. 

Ignacy Krasicki 

Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być dobrym jak chleb, 
który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może dla siebie  

kęs odkroić, nakarmić się, jeśli jest głodny. 
św. Albert Chmielowski 

Jest głód zwykłego chleba, ale i głód miłości, dobroci i troskliwości;  
ludzie zaś tak bardzo cierpią z powodu wielkiego ubóstwa.  

św. Teresa z Kalkuty 

Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował. 
Phil Bosmans 

Kościół jest pośrednikiem Bożego błogosławieństwa dla świata: otrzymuje 
je, przyjmując Jezusa, i przekazuje, przynosząc Jezusa. On jest miłosier-
dziem i pokojem, jakiego świat nie może dać sobie sam i którego potrze-

buje jak chleba, a nawet więcej jak chleba. 
Benedykt XVI 

CYTATY PRZY KAWIE 

w dziedzinie doczesnos ci, jak i w przestrzeni ducha, biorąc na siebie odpo-

wiedzialnos c  za bliz nich. 

Podkres lam, z e s w. Paweł pisze o pokoju, kto ry powinien wypełniac  prze-

strzen  relacji międzyludzkich, o Boz ym pokoju, o jednos ci w Duchu Ś więtym 

w więzieniu. Jest w nim sam. Został odcięty od wielu swoich braci, a nawet 

grozi mu wyrok s mierci. Zauwaz my, z e pisze bez cienia rozpaczy, dlatego z e 

zaufał Bogu, kto ry jest Ojcem wszystkich. On prowadzi swe dzieci do domu 

wiecznego szczęs cia. Ten punkt oparcia dla człowieka wierzącego okazuje 

się zbawienny w sytuacjach trudnych i ujawnia, czym jest potęga wiary. 

Uczestnicząc w Ś więtej Ofierze, pros my Pana Boga, abys my umieli relację 

z innymi ludz mi wypełniac  przebaczeniem i dziękczynieniem i z eby ta prze-

strzen  między nami a innymi ludz mi była pełna Boz ego pokoju. Pros my ro w-

niez  o to, bys my umieli zaufac  Bogu, kto ry jest Ojcem wszystkich. 
ks. Edward Śtaniek 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 W dniu dzisiejszym obchodzony jest po raz pierwszy Ś wiatowy Dzien  

Dziadków i Osób Śtarszych. Z tej okazji odpust zupełny mogą zyskać oso-

by starsze a takz e te, kto re je odwiedzą. 

 Dzisiaj po kaz dej mszy s więtej pobłogosławimy pojazdy z racji przypadają-

cego ro wniez  s w. Krzysztofa.. 

 Dzisiaj takz e przez ywamy Dzień Śolidarności z poszkodowanymi w wy-

niku nawałnic, kto re miały miejsce w naszej Ojczyz nie oraz w innych krajach 

Europy. Natomiast w kolejną niedzielę 1 sierpnia 2021 r. będzie zbio rka do 

puszek na ten cel. 

 Urząd Śtatystyczny w Katowicach przypomina o trwającym Narodowym 

Śpisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Prosimy nie odkładać spisu na 

po z niejszy czas, ale spisac  się jak najszybciej. Śzczego ły w gablotach. 

 W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: 

poniedziałek – wspomnienie s więtych Joachima i Anny, rodzico w Najs więt-

szej Maryi Panny 

czwartek – wpspomnienie s więtych Marty, Marii i Łazarza 

sobota – wspomnienie s w. Ignacego Loyoli, prezbitera 

 Modlitwa różańcowa za dzieci, młodzież i rodziny rozpocznie się 

w s rodę o godz. 17.00 w kos ciele. 

 W piątek modlimy się do Miłosierdzia Boz ego z racji trzeciego piątku mie-

siąca. 

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

dzien  niedzielna składka będzie przeznaczona na potrzeby diecezji. Dzięku-

jemy takz e za wszystkie ofiary przekazywane na konto parafialne. 

 Informujemy, że od 26 czerwca 2021 obowiązują nowe limity wiernych 

w kościele – 75% wszystkich miejsc; do limitu nie wliczają się osoby za-

szczepione. Przypominamy o obowiązku noszenia w kościele maseczek 

zakrywających usta i nos. 

Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy bezpiecznego 

podro z owania, dobrego wypoczynku oraz umocnienia więzi z Bogiem i bli-

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

do wspo lnej modlitwy 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 26.07 - WŚPOMNIENIE ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY 
6.00  za zm. Helenę z męz em Rudolfem 
18.00 1. za zm. Henryka Orzechowskiego w 2 r. s m.; 2. za zm. Annę Przybyłę 
     3. (poza parafią) za zm. Śtanisławę Konieczną 

WTOREK - 27.07     
6.00  za zm. Annę Mieszczak 
18.00 1. za zm. Maję Laskowską i zm. z rodziny 
     2. (poza parafią) za zm. Arkadiusza Pustelnika 

ŚRODA - 28.07              
6.00  za zm. Śławomira Legierskiego 
18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Małgorzaty i Tomasza z ok. 14 lat małz en stwa 
     2. za zm. Andrzeja Młodzika i zm. z rodziny 
     3. (poza parafią) za zm. Bogdana Więzika 

CZWARTEK - 29.07 - WŚPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MARTY, MARII I ŁAZARZA 
6.00  za zm. Lesława Marka 
18.00 1. za zm. Irenę Handzlik w 6 r. s m. 
     2. (poza parafią) za zm. Śtefanię Prochownik 

PIĄTEK - 30.07         
6.00  za zm. Zofię Czudek w 12 rocz. s m. 
18.00 1. Dzięk.-błag. o Boz e błog. i opiekę Maryi dla Anny Śtępien  z ok. im. 
     2. (poza parafią) za zm. Brygidę Dillenz 

ŚOBOTA - 31.07 - WŚPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI 
6.00  za zm. Mateusza Z yrka 
18.00 1. za zm. rodzico w Franciszka i Franciszkę Śpechto w 
     2. za zm. w lipcu: Andrzej Szybowicz, Kazimierz Chudzik,          
     Franciszek Zolich, Irena Demska, Marian Majer, Franciszka Osmęda, 
     Śtanisław Liszka, Zdzisław Rychlik, Anna Maszczyk,             
     Barbara Kapturkiewicz, Elz bieta Biernat  
     3. (poza parafią) za zm. Kazimierza Chudzika 

NIEDZIELA - 01.08 - 18 NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30  za zm. Jo zefa Bąka z synem Januszem 
9.00  Dzięk.-błag. o Boz e błog. dla Anity i Łukasza z ok. 3 rocz. s lubu 
     oraz Zosi i Franka z ok. 2 rocz. ur. 
10.30 za zm. Jana Rajzera i zm. z rodzin Tyrno w i Zegarlickich 
12.00 O Boz e błog.. opiekę Matki Boz ej i s wiatło Ducha Ś więtego 
     dla kapłano w naszej parafii 
18.00 za zm. Helenę i Franciszka Bednarzo w 
19.30 za zm. Alojzego Adamca w 21 rocz. s mierci z z oną Teresą 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Wj 32, 15-24. 30-34; Ps 106; Mt 13, 31-35 

Wtorek: Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Ps 103; Mt 13, 36-43 

Środa:  Wj 34, 29-35; Ps 99; Mt 13, 44-46 

Czwartek: 1 J 4, 7-16; Ps 34; J 11, 19-27 

Piątek: Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Ps 81; Mt 13, 54-58 

Śobota: Kpł 25, 1. 8-17; Ps 67; Mt 14, 1-12 

Niedziela:  Wj 16, 2-4. 12-15; Ps 78; Ef 4, 17. 20-24 

        J 6, 24-35 

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 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 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

