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16 NIEDZIELA ZWYKŁA
Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka,
który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy
ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał
chwastu między pszenicę i odszedł.
Mt 13, 24 – 43

Dziś przypada 16 niedziela zwykła. Jezus Chrystus ukazał nam, jak dalece Bóg staje
się przyjacielem człowieka. Jeśli chcemy Go naśladować, musimy odznaczać się
wielką otwartością także w relacji do tych osób, które naszym zdaniem podążają złą
drogą. Bóg bowiem budzi w nas nadzieję, że udziela grzesznikom łaski nawrócenia,
przebaczenia i pojednania. To nie my, ale On będzie sądził – z mocą i cierpliwością,
wyrozumiałością, łagodnością, mądrością i miłosierdziem.
Niedziela, 19 lipca 16 NIEDZIELA ZWYKŁA Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27;
Mt 13,24-43 albo 13,24-30
Sobota 17.30 — (P)
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota 18.00 — (P)
Za + Annę i Stanisława Konior i ++ z rodziny Noszka.
— (R) Za + Romana Ryś (od rodziny Piwowarczyk).
6.30 — (P) Za + Romana Ryś (od kolegów i koleżanek z MOPS w Bielsku-Białej i od Zespołu
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej).

8.00 — (R) O nawrócenie dla córki i o potrzebne łaski dla Katarzyny.
9.30 — (P) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Zofii z okazji 80 urodzin.
11.00 — (R) Za parafian.
17.00 — (W) Nabożeństwo ku czci św. Józefa
18.00 — (W) Za + Andrzeja Śliwę w 4 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i dziadków.
Poniedziałek, 20 lipca Mi 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42

7.00 — (W) Za + Michała Parzyka (od Danuty Szturc z dziećmi).
— (P) Za + Romana Ryś (od sąsiadów Borak z rodziną).
Wtorek, 21 lipca Dzień powszedni Mi 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
18.00 — (W) Za + Józefa Pisarka, ++ z rodzin Pisarek i Herok.
— (R) O zdrowie i błogosławeiństwo Boże dla Beaty, Michała i Paulinki.
Środa, 22 lipca ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY Pnp 8,6-7 albo 2Kor 5,14-17;
J 20,1.11-18 (tom VI)
7.00 — (W) Za ++ Marię i Jana Dyrlaga.
— (R) Za + Romana Ryś (od rodziny Flejszarów).
Czwartek, 23 lipca ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY
Ga 2,19-20; J 15,1-8 (tom VI)
18.00 — (W) W intencji Bogu wiadomej.
— (R) W intencji Dariusza z prośbą o błogosławieństwo Boże w miejscu pracy zawodowej.
Piątek, 24 lipca Wspomnienie św. Kingi, dziewicy Jr 3,14-17; Mt 13,18-23
7.00 — (W) Za + Annę Jachimowicz.
— (R) O łaskę wiary dla Anny i Przemysława.
Sobota, 25 lipca ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA 2Kor 4,7-15; Mt 20,20-28 (t. VI)
8.00 — (W) W intencji mieszkańców z ul. Trzech Diamentów 36.
Niedziela, 26 lipca 17 NIEDZIELA ZWYKŁA 1Krl 3,5.7-12; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52
albo 13,44-46
17.30 — (W) Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 — (R) Za ++ Jadwigę i Augustyna w rocznicę śmierci.
— (W) Za + Felicję Kłobuch z mężem.
6.30 — (R) Za + Romana Ryś (od żony, dzieci i wnuczek).
8.00 — (W) W intencji mieszkańców z ul. Trzech Diamentów 34.
9.30 — (R) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała dla
Łukasza.
11.00 — (P) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Anny i Mariana i całej rodziny.
17.00 — (P) Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 — (P) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Dominika z okazji 25 urodzin.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W dniach 19-26 lipca 2020 będziemy obchodzić 21. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa
wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof . W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa –
Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi
o bezpieczne podróże dla wszystkich.
Za tydzień po każdej Mszy św. będzie błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów
z prośbą , aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie.
Do wszystkich użytkowników pojazdów kierujemy apel w imieniu MIVA Polska o udział
w Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy szczęśliwie przejechany
kilometr na ten cel. Szczegóły na plakacie i Informatorze.
Dziś o 17.00 nabożeństwo do św. Józefa.
W tygodniu porządek Mszy św. wakacyjny - to znaczy w poniedziałek, środę i piątek
o 7.00 a w pozostałe dni o 18.00. Serdecznie zapraszamy.
W sobotę w Święto św. Jakuba Apostoła dodatkowa Msza św. o 8.00.
W przyszłą niedzielę po Mszach świętych przed naszym kościołem jak co roku kwestować
będą wolontariusze z fundacji św. Antoniego z Ustronia. Prosimy o wsparcie podejmowanych przez nich dzieł niesienia pomocy najbiedniejszym.
Z serca dziękujemy za złożone dziś ofiary na cele inwestycyjne parafii a także tym, którzy
uczynili lub uczynią to przelewem na konto parafii. O dobroczyńcach pamiętamy
w modlitwie i polecamy ich Bożej opiece.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: o górze Karmel, na którą
można wejść nie tylko fizycznie; o cudach matki Speranzy.

DIAKONIA SPRZĄTANIA
Dziękujemy mieszkańcom z ul. Trzech Diamentów 36 za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół. Msza Św. w ich intencji będzie sprawowana 25 lipca o godz. 8.00.
W najbliższą sobotę o posługę czystości prosimy mieszkańców domów przy z ul. Trzech
Diamentów (dawnej Spadzistej).

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
(3) ZACHWIEJA Patryk, zam. B.B. i BŁASIAK Anna, zam. B.B.
XXIX PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
W tym roku z racji epidemii tradycyjna piesza pielgrzymka na Jasną Górę zostaje zamieniona
na pielgrzymkę w formie mieszanej: w trasie, w miejscach kultu religijnego naszej diecezji, w
domach. Dokładny plan pielgrzymowania dostępny jest w kościelnej gablocie ogłoszeń oraz

na stronach www.pielgrzymka.bielsko.pl, Facebooku pielgrzymki, a także na stronach internetowych „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” oraz Radia Anioł Beskidów.
Ks. Damian Koryciński
77 POKUTNY MARSZ RÓŻAŃCOWY
Zapraszamy na 77 pokutny marsz różańcowy w intencjach naszej Ojczyzny. Rozpoczęcie
25.07.2020 o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia w Kaplicy kościoła Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, następnie przejście do kościoła św. Stanisława i Msza
Św. o godz. 18.00.
XXI TYDZIEŃ ŚW. KRZYSZTOFA
„Umocnieni Eucharystią niesiemy Chrystusa” - pod tym hasłem obchodzony jest XXI
Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa i „Akcja św. Krzysztof”. Kolejny raz organizacja MIVA
Polska zaprasza kierowców, aby za każdy bezpiecznie przejechany kilometr wpłacili 1 gr na
środki transportu dla misjonarzy. W tym roku tydzień św. Krzysztofa potrwa od 19 do 26 lipca.
Jak co roku, Tygodniowi św. Krzysztofa towarzyszy „Akcja św. Krzysztof”. Ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska podkreślił, że akcja stanowi apel do kierowców, by podziękowali za szczęśliwe przejechane kilometry, a w ramach podziękowania podarowali
swój grosz na pojazdy misyjne.
- To doskonała okazja do tego by podjąć temat bezpieczeństwa na drogach, uwrażliwiać kierowców na ten temat, a przy okazji zaprosić do pomocy na rzecz misjonarzy. Zachęcam do
przekazania 1 grosza za 1 kilometr bezpiecznej jazdy, właśnie na środki transportu dla misjonarzy. W duchu wdzięczności za bezpiecznie przejechane kilometry, za opiekę Bożą na drodze, wsparcie i ochronę św. Krzysztofa, patrona akcji – powiedział duchowny.
Wśród zakupionych pojazdów znajdują się nie tylko samochody, ale i motocykle, rowery, łodzie, silniki do łodzi, a nawet wózki inwalidzkie, ambulanse do szpitali, czy motocykle do
ośrodków zdrowia, umożliwiające lekarzom dotarcie do chorych. Jest to szczególnie potrzebne w czasie pandemii.
Dyrektor MIVA Polska zaznaczył, że wciąż otrzymuje prośby o pomoc. - Misjonarze informują nas, że właśnie w czasie pandemii, zakupione pojazdy pełnią szczególnie ważną rolę,
pomagają duchownym w dotarciu do chorych i udzieleniu im sakramentów. W tym roku mamy już 50 nowych próśb o zakup pojazdów i wciąż ich przybywa – dodał.
W zeszłym roku MIVA Polska zrealizowało 91 projektów, w ramach których zakupiono ponad 300 pojazdów dla misjonarzy, w 34 krajach świata. Na zakup pojazdów zostało przekazane prawie 3,5 mln zł., a wartość tych projektów wyniosła ponad 7,5 mln zł. Większość funduszy pochodzi ze zbiórek parafialnych. W tym roku już 1,5 mln zł. zasiliło kolejne projekty
przyjęte do realizacji.
- Ufamy, że również w tym roku będziemy mogli zaspokoić najbardziej palące potrzeby. Pojazdy są jednym z najważniejszych narzędzi na misjach, które zapewnia komunikację i kontakt z ludźmi. Misjonarz, to człowiek, który ma wychodzić, udawać się w dalekie strony, by
być obecnym wśród ludzi, pomagać im, dawać świadectwo wiary, głosić Ewangelię i nauczać
– zaakcentował dyrektor MIVA Polska.
Ks. Kraśnicki podkreślił, że w ubiegłym roku na polskich drogach zginęło blisko 3 tysiące
osób. - Zagrożenie jest duże. Praktycznie nie ma dnia, w którym nie zdarzają się wypadki.
Z okazji nadchodzącego Tygodnia św. Krzysztofa, MIVA Polska przypomniała opracowany
przez siebie Dekalog Kierowcy. Oto jego treść:
"Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc
zawsze o tym pamiętaj:

1. Nie będziesz egoistą na drodze, 2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec
innych ludzi, 3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę umiej też podziękować, 4. Szanuj pieszych, 5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy, 6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny, 7. Nie bądź brawurowy w prędkości, 8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo, 9. Pomagaj potrzebującym na drodze, 10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej Policji".
MIVA Polska
ul. Byszewska 1, skr. pocz. 112, 03-729 Warszawa 4
tel. + 48 22 678 59 83 e-mail: biuro@miva.pl strona www.miva.pl
Nr konta MIVA Polska: 69 1240 1037 1111 0000 0691 6802 Bank: Pekao SA Oddział I Warszawa
JA WIEM, W KOGO JA WIERZĘ – PODSUMOWANIE
Droga do prawdziwej radości chrześcijańskiej – bo o to pytamy od jakiegoś czasu – ma swoje
etapy. Jezus, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, pokazuje nam, że nasze życie na ziemi jest
ciągłym podążaniem do Ojca, który jest źródłem wszelkiej radości i jej spełnieniem. To długa
droga składająca się z etapów.
Na początek Jezus daje nam dziesięć przykazań. Podjęcie drogi przykazań jest najważniejszym zadaniem człowieka. Do wejścia na nowe ścieżki życia Chrystus wzywa jeszcze trzy razy. Są to drogi duchowe. Drogi duchowe nie są przeciwstawne, ani się wzajemnie nie wykluczają, ale następują po sobie, tak jak po latach dzieciństwa przychodzi młodość a po młodości
wiek dorosły.
Cztery drogi, które zostały wcześniej opisane prowadzą do pogłębionej relacji z Jezusem
Chrystusem. Każdy etap przynosi nowe odkrycie, ale i nowe zadania. Różnica między tymi
etapami polega, przede wszystkim, w naszym sposobie zachowania i formie modlitwy. Im
głębszy poziom duchowości /dalszy etap/ tym Jezus Chrystus znajduje się bardziej w centrum
życia człowieka. Każdy etap duchowego rozwoju pokazuje jak bardzo zbliżyliśmy się do
Chrystusa.
Wszystkie opisane wcześniej drogi, etapy wzrostu duchowego nie miałyby sensu, gdyby
człowiek nie odpowiedział na zaproszenie Chrystusa do wyruszenia z Nim w drogę do Niego
i do Ojca. Do każdego z nas skierowane są słowa: Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3, 20).
Zaproszenie Boga na drogę rozwoju duchowego jest wielkim darem. Zaproszeni są wszyscy,
lecz nie każdy z zaproszenia korzysta. Rozważania tego cyklu miały nam wszystkim jeszcze
raz uświadomić wartość i wielkość człowieka odkupionego w Chrystusie. Teraz otwórzmy
drzwi Chrystusowi, a jeśli to uczyniliśmy wcześniej, to otwórzmy je szerzej.
Ks. Mirosław Wróbel

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (19.07.2020)
„Panie... potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz...” - te słowa z I czytania XVI niedzieli zwykłej, przypomną nam do jakiego
Boga zbliżamy się w czasie każdej Eucharystii. Pieśń mszalna; „Boże lud Twój czcią przejęty” wyrazi nasze uczucia,. które towarzyszą nam w spotkaniu z naszym Panem. Pieśń na zakończenie: „Boże
mocny, Boże cudów” stanie się naszą modlitwą-prośbą: „Spraw, abyśmy korzystali z darów udzielonych nam, byśmy przez nie uzyskali wstęp do Twych niebieskich bram. Udziel w pracy wytrwałości,
łaska Twa niech wzmacnia nas, byśmy mężnie ku wieczności, szli z weselem, a bez zmaz”.
PIEŚŃ WEJŚCIA
1. BOŻE, LUD TWÓJ CZCIĄ PRZEJĘTY, TWOICH DZIEŁ WSZECHMOCNOŚĆ GŁOSI;
OCZY NA TWÓJ OŁTARZ ŚWIĘTY, SERCE SWE DO CIEBIE WZNOSI. LICZNE NA
NAS CIĄŻĄ WINY. LECZ NIECH ŻAL NASZ LITOŚĆ WZNIECI; PRZYJMIJ OJCZE,
GRZESZNE SYNY, NIE ODPYCHAJ SWOICH DZIECI.
REFREN PSALMU RESPONSORYJNEGO
PANIE, TY JESTEŚ DOBRY I ŁASKAWY.
NA PRZYGOTOWANIE DARÓW
2. Z RĄK KAPŁAŃSKICH PRZYJMIJ, PANIE, TĘ OFIARĘ CHLEBA, WINA. CO SIĘ
WKRÓTCE DLA NAS STANIE KRWIĄ I CIAŁEM TWEGO SYNA. NIECH PRZESTĘPSTWA NASZE ZMYWA I UŚMIERZA GNIEW TWÓJ, PANIE. NIECH NAS Z NIEBEM POJEDNYWA I UZYSKA PRZEBŁAGANIE.
KOMUNIA ŚWIĘTA
3. WITAJ, CHRYSTUSOWE CIAŁO, Z PANNY ŚWIĘTEJ NARODZONE. COŚ NA KRZYŻU ŻYCIE DAŁO, CHOCIAŻ Z BÓSTWEM POŁĄCZONE. WITAJ, KRWI
BOŻEGO SYNA, NA ZBAWIENIE DUSZ PRZELANA, KTÓRAŚ Z BOKU WYTRYSNĘŁA
NAJŚWIĘTSZEGO MEGO PANA.
CHRYSTE, ZBAWCO NASZ JEDYNY, KTÓRYŚ GRZECHY ŚWIATA ZGŁADZIŁ, KTÓRYŚ Z GÓRNEJ NAM KRAINY BŁOGI POKÓJ SWÓJ SPROWADZIŁ. CHCIEJ ZMIŁOWAĆ SIĘ NAD NAMI, GRZESZNE NASZE ZLECZ SUMIENIA. ABYŚMY UCZESTNIKAMI
STAĆ SIĘ MOGLI ODKUPIENIA.
UWIELBIENIE
4. NAJWYŻSZEMU PANU CHWAŁA! NIECHAJ JEGO BRZMI IMIENIEM. NIEBO CAŁE,
ZIEMIA CAŁA, NIECH GO KORNYM WIELBI PIENIEM. CHWAŁA MU ZA WSZYSTKIE
DARY, CO NA LUDZKIE ZLEWA PLEMIĘ, ŁĄCZĄC BOSKIM WĘZŁEM WIARY NIEBO
Z ZIEMIĄ, Z NIEBEM ZIEMIĘ!
PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE
1. BOŻE MOCNY, BOŻE CUDÓW, PRZENAJŚWIĘTSZY OJCZE NASZ. CO DLA
SZCZĘŚCIA WSZYSTKICH LUDÓW DOBROĆ, MOC I ŁASKĘ MASZ. KTÓRY WIDZISZ
SERCA DRGNIENIE I NAJSKRYTSZE MYŚLI ZNASZ! RACZ WYSŁUCHAĆ ME WESTCHNIENIE, PRZENAJŚWIĘTSZY OJCZE NASZ!
2. SPRAW, ABYŚMY KORZYSTALI Z DARÓW UDZIELONYCH NAM. BYŚMY PRZEZ
NIE UZYSKALI WSTĘP DO TWYCH NIEBIESKICH BRAM. UDZIEL W PRACY WYTRWAŁOŚCI, ŁASKA TWA NIECH WZMACNIA NAS. BYŚMY MĘŻNIE KU WIECZNOŚCI SZLI Z WESELEM, A BEZ ZMAZ.

