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9.08.2020 R. 

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do 
łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, 
wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam 
przebywał. 

Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo 
wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc 
po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, 
myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. 

Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!» 
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po 

wodzie!» 
A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł 

do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: 
«Panie, ratuj mnie!» 

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, 
człowiecze małej wiary?» 

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli 
przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym». 

I czytanie: 1 Krl 19, 9a. 11-13a; Ps 85 

II czytanie: Rz 9, 1-5; Ewangelia:  Mt 14, 22-33 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

W dzisiejszej Ewangelii czytamy, z e „o czwartej straży nocnej” Jezus, 

„krocząc po jeziorze” przychodzi na ratunek swoim uczniom, będącym w nie-

bezpieczen stwie. Ta pora, to czas jeszcze ciemnej nocy, tuz  przed s witem. 

Wylęknieni i zmęczeni trudną z eglugą uczniowie nie rozpoznali zbliz ającego 

się do nich Pana. Jezus mo wi do nich przepiękne słowa: „Odwagi, Ja Jestem, 

nie bójcie się”. Taki czas „ciemnej nocy”, to chwile naszego zwątpienia, stra-

chu, kiedy przez ro z ne przeciwnos ci i trudy z ycia, cierpienia, choroby wyda-

je się nam, z e nie udz wigniemy takiego cięz aru. W takich chwilach na ratu-

nek przychodzi Jezus z łaską wiary, pocieszenia, umocnienia. Mo wi do nas te 

same słowa, jakie wypowiedział do ucznio w: „Odwagi, Ja Jestem, nie bójcie 

się”. Jest tylko jeden warunek, aby ta Boz a pomoc była skuteczna: nasze cał-

kowite zawierzenie, zapatrzenie się w Jezusa, wsłuchanie się w Jego słowa, 

kto re do nas mo wi: „Przyjdź”. „Przyjdz  do mnie po wodzie, tylko nie patrz na 

siebie, na swoje ograniczenia i słabos ci. Patrz na Mnie! Przyjdz  do Mnie! Noc-

na burza na Jeziorze jest symbolem wszelkich trudnych dos wiadczen . Nawet 

jes li wydaje nam się, z e jestes my opuszczeni, Pan jest przy nas i objawi się 

w odpowiednim momencie. Ktos  czasem długo odchodzi od Boga i nieraz 

zajdzie bardzo daleko od dro g Boz ych. Jednak Bo g nigdy nie jest oddalony od 

swojego stworzenia. Zawsze czeka na nasze wezwanie: „Panie, ratuj mnie!”. 

Znalez c  Go moz na w kaz dym momencie, w kaz dej chwili moz na się rzucic  

w Jego ramiona i zostac  przez Niego uratowanym.  

Panie! Wierzę, z e Ty prawdziwie jestes  Synem Boz ym. Przymno z  mi wia-

ry! Amen! 

Dzisiejsza Ewangelia us wiadamia nam, z e nie wystarcza wierzyc  w Jezusa, 

ale konieczne jest zawierzenie Jemu. Uczniowie wierzyli, z e ich Mistrz jest 

Synem Boz ym, o czym zas wiadczył Piotr, wierzyli z e ma moc czynic  cuda, 

wypędzac  złe duchy, nawet wskrzeszac  umarłych. Ale to nie to samo co za-

wierzyc , zaufac  bez wątpliwos ci i pozwolic  kierowac  swoim z yciem. Takiej 

postawy uczy Jezus swoich ucznio w; takiej postawy oczekuje od kaz dego 

z nas. Niestety, kiedy czujemy się zagroz eni, nie rozumiemy co się dzieje, 

ogarnia nas strach i wydaje nam się, z e Jezus jest daleko, z e nas opus cił. A On 

zawsze jest obok i jak do ucznio w mo wi ro wniez  do nas: Odwagi! To Ja je-

stem, nie bójcie się! Kiedy przeżywamy trudne chwile, chorobę, cierpienie Jezus 

jest z nami, bo obiecał, z e nas nie zostawi samymi. Kiedy wali się nasze z ycie, 

sypią się plany, zawodzą nawet najbliz si, On jest. Wyciąga rękę i podtrzymuje 



...I NIE TYLKO 

O co proszę? O głęboką wiarę, że Jezus nigdy nie pozwoli mi zginąć 

Po rozmnoz eniu chleba Jezus przynagla ucznio w, aby przepłynęli na drugi 

brzeg (w. 22). On sam idzie na go rę, aby się modlic . Nie chce rozgłosu. We 

wszystkim, co czyni, szuka chwały Ojca. 

Będę kontemplował Jezusa cichego i pokornego, całkowicie oddanego Oj-

cu. Czy w mojej pracy potrafi ę usuwac  się na bok? Czy szukam przede 

wszystkim chwały Boga? Czy nie przysłaniam Go sobą? 

Wejdę na go rę razem z Jezusem, aby się modlic  (w. 23). Pomys lę, z e jestem 

razem z Nim. Jest wieczo r. Będę wpatrywał się w Jego rozmodloną twarz, 

przysłuchiwał się Jego rozmowie z Ojcem. Us wiadomię sobie, z e Jezus co-

dziennie wpatruje się w Ojca i modli się za mnie. Rozmawia z Nim o moim 

z yciu. Czy wierzę w Jezusa, kto ry codziennie modli się za mnie do Ojca? 

Będę patrzył na ucznio w, kto rzy zmagają się z przeciwnymi falami, aby 

przepłynąc  na drugi brzeg jeziora (w. 24). Zauwaz ę ich zmęczenie, cięz ki od-

dech i trud wiosłowania na wzburzonym jeziorze. Nie rozpoznają Jezusa 

przychodzącego do nich (ww. 25-26). 

Czy rozpoznaję Jezusa pos ro d moich codziennych zajęc ? Czy zmęczenie 

i aktywne z ycie nie przysłaniają mi Jego obecnos ci? 

Wczuję się w przez ycia Piotra kroczącego po jeziorze (w. 28- -30). Spro bu-

ję razem z nim dos wiadczyc  momentu tonięcia. Poczuję ciepło dłoni Jezusa. 

On natychmiast ratuje mnie z kłębiących się fal jeziora. 

Wyznam Jezusowi moją wiarę i będę Go prosił o głębokie przeczucie Jego 

obecnos ci, zwłaszcza pos ro d kryzysowych sytuacji. Uchwycę się Jezusa, wy-

powiadając proste słowa modlitwy: „Jezu, trzymaj mnie mocno i nie pozwo l 

mi zginąc !”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 

gdy wołamy Panie, ratuj mnie! Czasem pozwala nam chwilę iść samemu, ale 

nigdy nie zostawia. Prostuje nasze poplątane s ciez ki, koryguje błędy, wska-

zuje drogę. Nie ogranicza naszej wolnos ci, nie wybiera za nas, ale oczekuje 

zawierzenia Jego mądros ci, wszechmocy i miłos ci do nas.  

Niech kaz da Eucharystia uczy nas pokładac  nadzieję w Panu i ufac  Jego 

słowu. 

Do niezwykłego spotkania doszło na wodach Jeziora Galilejskiego. Jezus po 

wodzie przyszedł do apostoło w, kto rzy z trudem pro bowali przepłynąc  jezio-

ro. Najpierw były lęk i zaskoczenie. Nikt nie spodziewał się zobaczyc  Jezusa 



  Św. Jan Maria Vianney, mówił: „Ilekroć prosiłem 

o coś Boga przez jej przyczynę, zawsze byłem wysłu-

chany”. Twierdził, że to wielka święta, którą Bóg wy-

jątkowo uwielbia. 

  Filomena przez ponad 150 lat nalez ała do naj-

bardziej czczonych s więtych. Jej kult został zapo-

czątkowany w oparciu o znalezisko. W czasie wy-

kopalisk prowadzonych w Katakumbach Pryscyli 

w Rzymie 25 maja 1802 r. odnaleziono gro b z ce-

ramiczną tabliczką, na kto rej znajdowały się sym-

bole strzały, palmy, lilii, bicza oraz napis Pax te-

cum, Filemena. Wyciągnięto wniosek, z e w miejscu 

tym pochowana została męczennica nosząca imię Filomena. Proboszcz para-

fii w Mugnano w diecezji Nola w Kampanii przenio sł 10 sierpnia 1805 r. od-

nalezione szczątki do Mugnano, miasta połoz onego na wzgo rzu niedaleko 

Neapolu. Temu wydarzeniu towarzyszyły liczne cuda. Od tego dnia zaczął 

rozwijac  się silny kult Filomeny, kto ry wkro tce rozprzestrzenił się po s wiecie 

i został powiązany z legendą o rzymskiej męczennicy. W latach 1824-1836 

wstawiennictwu s w. Filomeny przypisywano wiele nagłych uzdrowien . Pa-

ŚWIĘCI NA MIARĘ 

w s rodku nocy na jeziorze. Kiedy dał się rozpoznac , Piotr postanowił wyjs c  

Mistrzowi naprzeciw. Zdawał sobie sprawę, z e jego ludzkie pragnienie, to za 

mało, aby odbyc  spacer po wodzie. Dlatego poprosił Jezusa o pozwolenie na 

realizację tak ryzykownego planu. Tutaj poznajemy wiarę Piotra, wielką, od-

waz ną… I jego gorącą miłos c  do Jezusa. Kto inny mo głby wpas c  na pomysł, 

aby chodzic  po wzburzonych falach jeziora? Po przyzwoleniu Jezusa Piotr 

zrobił ten szalen czy krok wiary. Tej wiary wystarczyło mu, aby wyjs c  z łodzi, 

postawic  stopy na wodzie i ruszyc  w kierunku Mistrza. Niestety, ta wiara 

okazała się za mała, aby przetrwac  kolejny mocny podmuch szalejącego na 

jeziorze wiatru. Wiara, kto rej wystarcza na podjęcie drogi ku Jezusowi, moz e 

okazac  się za mała, aby tę drogę kontynuowac  wobec nowych, nieprzewi-

dzianych wczes niej okolicznos ci. Nasza wiara musi rosnąc  razem z nami, mu-

si z nami kroczyc , musi byc  s wiez a. Wczorajsza wiara, dzisiaj nie wystarczy; 

ani ta, kto rej wystarczyło, by zmierzyc  się z dzisiejszymi trudnos ciami, jutro, 

wobec nowych wyzwan , moz e okazac  się zbyt mała. Dlatego opro cz Piotro-

wego wołania: Panie, ratuj!, musimy umiłować prośbę: Panie, przymnóż mi 

wiary. 
ks. Bogusława Zemana SSP 



CYTAT PRZY KAWIE 

Jak strumienie i rośliny, dusze także potrzebują deszczu,  
ale deszczu innego rodzaju: nadziei, wiary, sensu istnienia.  

Gdy tego brak, wszystko w duszy umiera,  
choć ciało nadal funkcjonuje. 

Paulo Coelho  

piez  Grzegorz XVI zaaprobował Mszę i oficjum ku czci S więtej. Ro wniez  ko-

lejni papiez e pozytywnie odnosili się do kultu s w. Filomeny. Dopiero w roku 

1961 Kos cio ł katolicki znio sł s więto Filomeny, chociaz  do dzis  jej kult jest 

dos c  z ywy, szczego lnie w Mugnano. Sama zas  legenda mo wi, z e ojciec Filo-

meny był greckim kro lem, kto ry nawro cił się na chrzes cijan stwo. Gdy 

w  II wieku wybuchły przes ladowania za Dioklecjana, kro l ze swoją co rką 

udali się do Rzymu, by pertraktowac  z cesarzem. Władca, oczarowany pięk-

nos cią dziewczyny, chciał pojąc  ją za z onę. Filomena wyjas niła mu jednak, z e 

jest juz  pos lubiona Chrystusowi. Rozzłoszczony odmową Dioklecjan rozkazał 

uwięzic  młodą chrzes cijankę i torturowac  ją, a na koniec z kotwicą przywią-

zaną do szyi wrzucic  do Tybru, gdzie strzelano do niej z łuku. Poniewaz  Filo-

mena przez yła, a co więcej nie odniosła z adnych ran, cesarz zarządził jej 

s cięcie, co miało nastąpic  około 303 roku. Została formalnie kanonizowana 

po długim i dojrzałym rozwaz eniu oraz po zbadanym i potwierdzonym 

uzdrowieniu Słuz ebnicy Boz ej Pauliny Jaricot (załoz ycielki Krzewienia Wiary 

i Z ywego Ro z an ca) przez papiez a Grzegorza XVI.  

Do najbardziej oddanych czcicieli s w. Filomeny nalez ał s w. Jan Maria Vian-

ney, kto ry wraz z Pauliną Jaricot przyczynił się do powstania tego szeroko 

rozpowszechnionego naboz en stwa do Filomeny, z kto rego słynęła Francja. 

Medaliki błogosławione przez Vianney'a wysyłane były do wszystkich regio-

no w Francji i stawały się kanałami niezliczonych błogosławien stw nimi ob-

darowanych, a uzdrowienia wszelkiego rodzaju miały miejsce dzięki uz yciu 

oleju, kto ry płonął dniem i nocą przed figurą Filomeny w kos cio łku w Ars, 

gdzie teraz znajduje się kaplica Cudotwo rczyni. Do czcicieli s w. Filomeny na-

lez eli tez  s w. Magdalena Zofia Barat, załoz ycielka zakonu Najs więtszego Ser-

ca, s w. Piotr Chanel, pierwszy męczennik Oceanii i s w. Piotr Eymard, załoz y-

ciel Ojco w od Najs więtszego Sakramentu (tzw. eucharysto w).  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpocznie się 
w naszym kos ciele we wtorek o godz. 19.00. 

  Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie 
się w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Zapraszamy do wspo lnej mo-
dlitwy. 

  Liturgiczne obchody tygodnia:  
poniedziałek – s więto s w. Wawrzyn ca, diakona o męczennika, 
wtorek – wspomnienie s w. Klary, dziewicy, 
piątek – uroczystos c  s w. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczen-
nika, Patrona naszej diecezji. Mo dlmy się w intencji diecezji oraz polecajmy 
Panu Bogu biskupo w, kapłano w, diakono w. Z racji uroczystos ci nie obowią-
zuje wstrzemięz liwos c  od pokarmo w mięsnych. 
sobota - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze s w. 
odprawimy w następującym porządku: o godz. 7.40; 9.00; 10.30; 12.00 
i 18.00 ( w czasie kaz dej Mszy s w. będzie błogosławien stwo zio ł i kwiato w).  

 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta 
i nos w czasie nabożeństw w kościele. Do Komunii s w. przystępują 
w pierwszej kolejnos ci osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę.  

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domu są moz liwe po 
wczes niejszym zgłoszeniu w zakrystii lub bezpos rednio u duszpasterzy. 

  Dziękujemy za ofiary składane w czasie Mszy św. przeznaczone na 
potrzeby naszej parafii. Za tydzien  materialna ofiara będzie zbierana na Se-
minarium Duchowne..  

  Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne można zamó-
wic  telefonicznie w godzinach  kancelaryjnych. Potrzebne dokumenty i spra-
wy losowe moz na załatwiac  poprzez kontakt z księdzem pełniącym w danym 
dniu dyz ur. 

  W tym roku z racji panującej epidemii tradycyjna piesza pielgrzymka na 
Jasną Górę zostaje zamieniona na pielgrzymkę w formie mieszanej. Dokład-
ny plan dostępny jest na stronie www.pielgrzymka.bielsko.pl; Facebooku 
pielgrzymki oraz na stronach internetowych Gos cia Niedzielnego, Niedzieli 
i Radia Anioł Beskido w. 

  Wszystkim, kto rzy rozpoczynają czas wakacji i urlopo w z yczymy bezpiecz-
nego podro z owania; dobrego odpoczynku i umocnienia więzi z Bogiem i naj-
bliz szymi.  

http://www.pielgrzymka.bielsko.pl/


INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 10.08 - ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA 
6.00  za + Wiesława Bilczewskiego 
18.00 1. Dziękcz-błag. w intencji Barbary Gałuszki z okazji 93 r. ur. 
     2. za + Franciszka Płonkę w 2 r. s m.;  
     3. (poza parafią) za + Kazimierza Stępnia 
     4. (poza parafią) za + Jerzego Michałowskiego 
WTOREK - 11.08 - WSPOMNIENIE ŚW. KLARY 
6.00    Dzięk-błag. w intencji Renaty i Wojciecha z okazji 41 r. s l. oraz w intencji  
     Mileny i Marcina z ok. 2 r. s l. 
18.00 1. za + Krzysztofa; 2. (poza parafią) za + Krzysztofa Janika  
     3. (poza parafią) za + Leszka Piaseczyn skiego 
ŚRODA - 12.08 
6.00    za + Pawła Kempnego  
18.00  1. za + Juliana Dudę w 1 r. s m; 2. za + Czesławę S lusarczyk 
     3. (poza parafią) za + Beatę Babicką 
     4. (poza parafią) za + Tadeusza Mieszczaka 
CZWARTEK - 13.08  
6.00  za + Janinę Procner 
18.00 1. za + Renatę Koziorowską; 2. za + Halinę Bielską 
     3. (poza parafią) za + Juliana Dudę 
     4. (poza parafią) za + Bolesława Handzlika 
PIĄTEK - 14.08 - UROCZYSTOŚĆ ŚW. MAKSYMILIANA 
6.00  1. za + Jadwigę Pikon ; 2. za + Halinę Prus  
18.00 1. w int. Amadeusza o łaskę nawro cenia i opiekę Matki Boz ej 
     2. (poza parafią) za + Marię Wo jcik 
     3. (poza parafią) za + Teodozję Krzesłowską 
SOBOTA - 15.08 - UROCZ. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
7.30  za ++ Fryderyka, Jadwigę, Zdzisława i Reginę Buszya oraz  
     ks. Antoniego Smoluka 
9.00  1. za + Pawła Michalskiego; 2. (poza parafią) za + Andrzeja Bieguna 
10.30 1. Dziękcz-błag. w int. rodziny Czadankiewiczo w, Loranco w, Bielacho w  
     o Boz e błogosławien stwo i opiekę Matki Boz ej. 
12.00 za + Barbarę Sikomas 
18.00 1. za + Marię Cibicką; 2. (poza parafią) za + Marię Tarkę 
NIEDZIELA - 16.08 - 20 NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30  za ++ Karolinę i Jo zefa Łyson  
9.00  1. za + Jerzego Olszewskiego; 2. za + Jadwigę Pikon  
10.30 1. Msza s w. chrzcielna: Eulalia Łagoda; Agnieszka Czaderna 
     2. za + Jo zefa Osmędę 
12.00 1. Dzięk-błaga. w int. Pawła z ok. 20-tej r. ur. oraz o Boz e błogosławien stwo  
     dla rodziny Kasprzykowskich; 2. (poza parafią) za + Zofię Karasin ską 
18.00 za + Janinę Procner  
19.30 za + Tadeusza Suchego 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Mdr 3, 1-9; Ps 112; J 12, 24-26 

Wtorek: Ez 2, 8 - 3, 4; Ps 119; Mt 18, 1-5. 10. 12-14 

Środa: Ez 9, 1-7; 10, 18-22; Ps 113; Mt 18, 15-20 

Czwartek: Ez 12, 1-12; Ps 78; Mt 18, 21 - 19, 1 

Piątek: Ez 16, 59-63; Ps Iz 12, 2-6; Mt 19, 3-12 

Sobota: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 45; 1 Kor 15, 20-26 

       Łk 1, 39-56 

Niedziela: Iz 56, 1. 6-7; Ps 67; Rz 11, 13-15. 29-32 

       Mt 15, 21-28 

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 

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! 

Poniedziałek -  od godz. 18.40 - 19.00 

Środa - od godz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - od. godz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej (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

