
LITURGIA SŁOWA

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
23.08.2020 R. 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za 

kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni 

za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albo-

wiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję 

Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 

niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co 

rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesja-

szem. 

I czytanie: Iz 22, 19-23; Ps 18 

II czytanie: Rz 11, 33-36; Ewangelia: Mt 16, 13-20 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Jezus przemierzał Ziemię Ś więtą głosząc Ewangelię, pouczając, uzdrawia-

jąc, czyniąc cuda. Przychodziło do Niego wielu ludzi; jedni słuchali, inni szu-

kali sensacji, a byli tez  tacy, kto rzy pro bowali przyłapac  Go na przekraczaniu 

Boz ego Prawa. Wszystko to widzieli Apostołowie, kto rzy byli z Jezusem pra-

wie nieustannie. Na pewno obserwowali ludzi gromadzących się nie raz 

tłumnie woko ł Jezusa. I kto regos  dnia słyszą od Mistrza pytanie: Za kogo lu-

dzie uważają Syna Człowieczego? Pytanie zaskakujące, bo przecież Jezus najle-

piej powinien znac  odpowiedz . Zadane było jednak nie przez przypadek, ale 

po to, by uczniowie głęboko się nad tym zastanowili. Jeszcze trudniejsze py-

tanie padło potem: A wy za kogo Mnie uwaz acie? To pytanie zadaje dzisiaj 

Chrystus kaz demu z nas. I my musimy na nie odpowiedziec  najpierw sobie; 

czy jest On surowym sędzią, kto ry zauwaz a kaz dy nasz błąd i za niego karze, 

czy jest cudotwo rcą, kto ry ma spełniac  wszystkie nasze oczekiwania, czy tez  

jest Emmanuelem, Bogiem bliskim, oczekiwanym przez wieki Mesjaszem, 

kto ry jest gotowy pos więcic  swoje z ycie, aby nas uratowac  od s mierci wiecz-

nej. Piotr odpowiedział na to pytanie otwierając swoje serce na s wiatło Du-

cha Ś więtego. I tylko w taki sposo b moz na dotknąc  prawdy o Jezusie.  

Duchu Ś więty przyjdz , abys my za Ś więtym Pawłem mogli głosic : Albo-

wiem z Nim i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. 

Amen. 

W dzisiejszej perykopie waz nym momentem dialogu Jezusa z uczniami jest 

Jego pytanie: „A wy za kogo mnie uważacie?”. To pytanie jest aktualne ro w-

niez  dzisiaj i dotyczy kaz dego z nas. Czy we wspo łczesnej „Cezarei”, gdzie 

rządzi pieniądz, zazdros c , pycha, egocentryzm i wszelkie bałwochwalstwo 

potrafimy dac  Jezusowi odpowiedz , kim On dla nas jest? Czy potrafimy otwo-

rzyc  serce na Boz e objawienie, aby odpowiedziec  tak, jak Piotr? Jest to moz li-

we tylko wtedy, gdy w swoim z yciu budujemy z ywą relację z Bogiem. Gdy 

pozwalamy, by był On nie tylko „od s więta”, ale w naszej codziennos ci, gdy 

porzucimy naszą pychę i egoizm. Wtedy jestes my zdolni, by powiedziec  wraz 

z Piotrem: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Ty jestes  odpowiedzią na 

najgłębsze pytania, Ty jestes  sensem i celem z ycia. Jedynym, kto ry daje 

szczęs cie i wolnos c . Tylko Ty i nikt inny. Musimy sami przez yc  prawdę o Je-

zusie, napełnic  Nim siebie, kaz dy czyn i kaz dą mys l, aby przez odmienione 

nasze z ycie inni mogli dostrzec działającego w nas i przez nas Boga z ywego. 

Druga istotna mys l zawarta w tym fragmencie, to słowa wypowiedziane 



...I NIE TYLKO 

Klucze Kościoła 

Kos cio ł jest instytucją bosko-ludzką, kto rej Chrystus powierzył władzę 

kluczy. Złoz ył je w ręce Piotra i jego następco w. Czego dotyczy ta władza? Co 

Piotr zamyka i co otwiera? 

To klucze do s wiata prawdy objawionej. Klucze pozwalające na wtajemni-

czenie w bogactwo Pisma Ś więtego i Tradycji. Mo wi o tym wyjątkowo jasno 

s w. Paweł w Lis cie do Rzymian: „O głębokos ci bogactw, mądros ci i wiedzy 

Boga!” (Rz 11,35). Te klucze, nad kto rymi czuwa Piotr, są w ręku duszpaste-

rzy i katecheto w. 

To klucze do s wiata dobra i s wiata zła. Nimi otwiera Kos cio ł s wiat dobra 

i miłosierdzia i nimi zamyka s wiat zła, kiedy nawro cony człowiek go opus ci. 

Te klucze, nad kto rymi czuwa Piotr, spoczywają w ręku wychowawco w. 

To klucze do s wiata s więtos ci, kto rymi Kos cio ł otwiera s wiat łaski. Czyni 

to w sakramentach. One spoczywają w ręku kapłana, kto ry konsekruje chleb 

i rozgrzesza. Czuwa jednak nad nimi Piotr, kto ry jest za nie odpowiedzialny. 

To klucze dyscypliny kos cielnej, czyli prawa obowiązującego ochrzczo-

nych. One zamykają drzwi Kos cioła dla tych, kto rzy są niezdyscyplinowani, 

i otwierają je tym, kto rzy chcą prawami tymi z yc . Te klucze spoczywają 

w rękach biskupo w odpowiedzialnych za z ycie wspo lnoty religijnej. Ich oj-

cowski charakter ujawnił Izajasz, klucznik „będzie ojcem dla mieszkan co w 

Jeruzalem” (Iz 22,21). 

Uczen  Chrystusa, nalez ąc do Kos cioła, winien znac  moc owych kluczy 

przez Mistrza do Piotra: „Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Ko-

ściół Mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Te słowa Jezus ro wniez  mo wi 

do kaz dego z nas. Wszyscy jestes my powołani do budowy wspo lnoty Kos cio-

ła Powszechnego. W jednym z Psalmo w znajdujemy takie słowa: „Pan jest 

moją skałą i twierdzą”. Budowac  na skale, to znaczy opierac  swoje z ycie na 

fundamencie Boz ego słowa. Nasz nieprzyjaciel wie, z e nie jest w stanie poko-

nac  Kos cioła, poniewaz  jest w nim obecny sam Jezus Chrystus. Dlatego zły 

duch robi wszystko, aby rozbic  jednos c  Kos cioła. W tym celu posługuje się 

zamętem i fałszywym dobrem. Bo g nigdy nie pozostawi nas samych. To On 

prowadzi Kos cio ł posługując się pasterzami. Będąc we wspo lnocie Kos cioła, 

jestes my we wspo lnocie z Jezusem. 

Panie! Wierzę, z e Ty jestes  Mesjasz, Śyn Boga z ywego. Obdarz mnie swoją 

łaską, abym mogła wierzyc  w Ciebie jeszcze mocniej. 



 Kronikarz angielski Mateusz Paris nazwał go „królem ziemskich kró-

lów”. 

 Ludwik IX był synem Ludwika VIII i s w. Blanki Kastylijskiej. Urodził się 

25 kwietnia 1214 r. Mając 12 lat wstąpił na tron po s mierci ojca. Do czasu 

osiągnięcia przez niego pełnoletnos ci, rządy sprawowała jego matka, s w. 

Blanka. W 1230 r. oz enił się z Małgorzatą, co rką hrabiego Prowansji. Śtał na 

ŚWIĘCI NA MIARĘ 

O co proszę? O dogłębne rozeznanie swojej więzi z Jezusem 

Wyobraz ę sobie Jezusa w gronie ucznio w. Będę przysłuchiwał się ich roz-

mowom. Patrzę na ich z ywą reakcję na pytanie Jezusa (w. 13). Śą dobrymi 

obserwatorami ludzkich opinii o Mistrzu (w. 14). 

Odniosę tę sytuację do mojej codziennos ci. Wyobraz ę sobie Jezusa, kto ry 

przychodzi w moje okolice, odnajduje mnie i pyta: Za kogo uwaz ają Mnie lu-

dzie, z kto rymi z yjesz na co dzien ? Kim jest Jezus dla mojej rodziny, wspo lno-

ty, dla moich przyjacio ł? Jak często wiara i miłos c  do Jezusa jest tematem na-

szych rozmo w? 

Śpojrzę na reakcję ucznio w, gdy słyszą pytanie Jezusa: „A wy za kogo mnie 

uwaz acie?” (w. 15). Popatrzę na ich twarze i na Piotra, kto ry odpowiada pro-

sto i pewnie: „Ty jestes  Mesjasz, Śyn Boga z ywego” (w. 16). 

Jaka byłaby moja odpowiedz , gdybym w tej chwili usłyszał to samo pyta-

nie od Jezusa? Co mogę powiedziec  o mojej osobistej więzi z Jezusem? Czy 

jest oparta na głębokim dos wiadczeniu przyjaz ni? 

Jezus przypomina Piotrowi, z e wiara w Jezusa, przyjaz n  z Nim jest łaską 

otrzymaną z go ry, od Ojca (w. 17). Jak często proszę Ojca o łaskę głębokiej 

przyjaz ni z Jezusem? 

Jezus pragnie działac  w Kos ciele przez ludzi zwykłych, prostych jak Piotr. 

Ufa im i powierza najbardziej odpowiedzialne misje (w. 18-19). Czy w spra-

wach wiary potrafię byc  dla mojej rodziny, wspo lnoty Piotrem – skałą? Czy 

jestem dla innych drogą do Jezusa czy przeszkodą? 

W serdecznej rozmowie poproszę Jezusa, aby pociągnął mnie do siebie 

z ywym uczuciem przyjaz ni i dał mi odwagę s wiadczenia o Nim. Będę dzisiaj 

ponawiał modlitwę serca: „Pomo z  mi wyznawac  Cię z dumą i odwagą!”. 

Krzysztof Wons ŚDŚ/Śalwator 

i umiec  z nich korzystac . Władzy w Kos ciele nie da się poro wnac  z z adną inną 

na ziemi. W nim włada Bo g i On rozliczy kluczniko w. 
ks. Edward Śtaniek 



czele dwo ch wypraw krzyz owych (1248, 1267) - obie 

skon czyły się klęską. Złoz ony chorobą uczynił s lub, z e 

wyruszy na wyprawę przeciwko poganom, gdy tylko 

odzyska zdrowie. Tak tez  się stało. W bitwie pod Mans-

urah dostał się do niewoli. Turcy zadowolili się oku-

pem. Ludwik udał się do Palestyny, by nies c  pomoc 

resztkom zało g chrzes cijan skich. Usiłował przynajm-

niej układami złagodzic  ich los. Ś mierc  matki, kto rej 

zostawił tymczasowe rządy, zmusiła go jednak do po-

wrotu. Mimo pierwszego niepowodzenia kro l nie mys lał o rezygnacji ze zło-

z onego s lubu. Dla pozyskania zwolenniko w objez dz ał kraj z relikwiami koro-

ny cierniowej Chrystusa i zagrzewał do ponownej wyprawy. Doszło do niej 

w roku 1267. Na wszelki wypadek, pouczony dos wiadczeniem, zostawił te-

stament i wyruszył w drogę. U bram Tunisu padł ofiarą tyfusu i zmarł 

25 sierpnia 1270 r.  

Ludwik był wybitną osobowos cią. Wzorowy mąz  i opiekun licznej rodziny. 

Jako polityk zręczny i rozwaz ny, doprowadził Francję do rozkwitu. W ciągu 

40 lat swoich rządo w podnio sł kraj politycznie i gospodarczo. W 1242 r. od-

nio sł zwycięstwo nad Anglią pod Śaintes, odzyskując tereny po łnocne, zajęte 

przez wroga. Zreformował administrację i sądownictwo, powołał do z ycia 

parlament, zreformował system monetarny. Idąc za uchwałami Śoboru Late-

ran skiego IV (1215), zakazał pojedynko w. Wydał takz e zarządzenie przeciw-

ko lichwie i prostytucji. Popierał instytucje dobroczynne i zakony. Z ywoty 

jego są zgodne w tym, z e sam usługiwał chorym i rozdawał jałmuz ny ubo-

gim. Osobis cie z ył bardzo skromnie, mnoz ył uczynki pokutne, czym s ciągnął 

na siebie zarzut, z e jest "kro lem mnicho w". Miał z ywo w pamięci słowa mat-

ki, wypowiedziane do niego jeszcze w latach młodos ci: "Śynu, wolałabym cię 

widziec  na marach niz  w grzechu". Odegrał powaz ną rolę w fundacji Śorbo-

ny. Był mecenasem sztuki, co najbardziej upamiętnia sławna kaplica Śainte-

Chapelle w Paryz u.  

Ludwik to ostatni z wielkich i s więtych s redniowiecznych władco w, ws ro d 

kto rych wymienia się: s w. Wacława, męczennika, s w. Edwarda, wyznawcę, 

s w. Włodzimierza, s w. Henryka II, cesarza, s w. Olafa, s w. Śtefana, s w. Eryka, 

s w. Kanuta II, s w. Władysława i s w. Ferdynanda. Wszyscy oni zasłuz yli się 

zaprowadzeniem lub rozszerzeniem wiary Chrystusowej w swoich krajach. 

Ś więtos c  Ludwika IX była tak powszechnie uznawana, z e zaledwie w 27 lat 

po jego s mierci papiez  Bonifacy VIII wynio sł go do chwały ołtarzy (1297). 

Był to ostatni kro l, kto ry dostąpił chwały s więtych. W wieku XIX jego reli-



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. Bartłomieja, apostoła, opata i doktora Kos cioła  
środa – Uroczystos c  Najs więtszej Maryi Panny Częstochowskiej  
czwartek – wspomnienie s w. Moniki  
piątek – wspomnienie s w. Augustyna, biskupa i doktora Kos cioła  
sobota – wspomnienie męczen stwa s w. Jana Chrzciciela 

 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 s w. przeznaczone na po-
trzeby naszej parafii.  

 W ubiegłą niedzielę w Dzien  solidarnos ci z mieszkan cami Bejrutu złoz ona 
ofiara na ten cel  w wysokos ci 3194 zł została przekazana do Caritas Polska.  

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

 Wszystkim, kto rzy rozpoczynają czas wakacji i urlopo w z yczymy bez-
piecznego podro z owania; dobrego odpoczynku i umocnienia więzi z Bogiem 
i najbliz szymi.  

kwie przeniesiono do katedry w Kartaginie. Znaczną częs c  relikwii umiesz-

czono takz e w kos ciele s w. Dionizego w Paryz u. Ś w. Ludwik IX jest patronem 

kilku z en skich zgromadzen  zakonnych noszących jego imię; ponadto druka-

rzy, fryzjero w, hafciarek, introligatoro w, kamieniarzy, krawco w, piekarzy, 

pielgrzymo w, niewidomych, rybako w, tkaczy i uczonych. 

W ikonografii s w. Ludwik przedstawiany jest w stroju kro lewskim z ko-

roną na głowie. Jego atrybutami są m. in.: gwo z dz , korona cierniowa, korona 

cierniowa i woko ł gwoz dzie, lilia, trzy lilie na tarczy, miecz, obrączka, soko ł, 

wieniec laurowy.  
za ILG 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 24.08 - Święto Św. Bartłomieja, apostoła 
6.00   1. za zm. Helenę Kłaptocz; 2. za zm. Danutę Mendroch 
18.00 1. za zm. Wiesława Śzymalę; 2. (poza parafią) za zm. Halinę Bielską 
      3. (ks. na urlopie) za zm. Jerzego Jabłon skiego 
WTOREK - 25.08                  
6.00   za zm. Marię i Leonarda Tymicho w 
18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Zdzisława Śikory w 65 r. ur. 
      2. za zm. Czesławę Ś lusarczyk;  
      3. (poza parafią) za zm. Tadeusza Śuchego 
      4. (poza parafią) za zm. Krystynę Wermut 
ŚRODA - 26.08 - Urocz. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej      
6.00   Dzięk.-błag. w int. Jolanty 
18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Marii z okazji 80 rocz. urodzin 
      2. (poza parafią) za zm. Jadwigę Pikon  
      3. (poza parafią) za zm. Barbarę Kitlin ską 
CZWARTEK - 27.08 - Wspomnienie Św. Moniki 
6.00   za zm. Wandę Kucharczyk 
18.00 1. za zm. Ryszardę Goszczyn ską; 2. (poza parafią) za zm. Janinę Procner 
      3. (poza parafią) za zm. Edwarda Czadernę 
PIĄTEK - 28.08 - Wspomnienie Św. Augusyna 
 6.00  za zm. Andrzeja Bieguna 
18.00 1. Msza s w. w intencji „Śolidarnos ci” 
      2. za zm. Irenę Śzkutę w 100 r. ur. oraz zm. z rodziny Śzkuto w 
      3. (poza parafią) za zm. Mirosława Mazurkiewicza 
      4. (poza parafią) za zm. Zofię Bran kę 
SOBOTA - 29.08 - Wspomnienie męczeństwa Św. Jana Chrzciciela 
6.00   za zm. Barbarę Kitlin ską 
16.00 W int. nowoz en co w: Anna Klim i Tomasz Forys  
18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Izabeli z ok. 50 ur. oraz rodzin Śocho w i Lipin skich 
      2. (poza parafią) za zm. Małgorzatę Ro z ycką 
      2. (poza parafią) za zm. Władysława Jaworskiego 
NIEDZIELA - 30.08 - 22 Niedziela Zwykła 
7.30   za zm. Wandę Lukasek 
9.00   1. za zm. Bronisława Laszczaka z rodzicami z obu stron 
      2. (poza parafią) za zm. Leszka Łozę 
10.30 1. za zm. Danutę Olszewską w r. s m.; 2. za zm. Barbarę Śikomas 
12.00 1. Dzięk.-błag. o błog. w intencji Lidii z ok. 91 ur. 
      2.  za zm. Beatę Babicką w 1 r. s m. 
18.00 za zm. Pawła Kempnego 
19.30 za zm. Emilię Czader  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Ap 21, 9b-14; Ps 145; J 1, 45-51 

Wtorek: 2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Ps 96; Mt 23, 23-26 

Środa: Prz 8, 22-35; Ps 48; Ga 4, 4-7 

      J 2, 1-11 

Czwartek: 1 Kor 1, 1-9; Ps 145; Mt 24, 42-51 

Piątek: 1 Kor 1, 17-25; Ps 33; Mt 25, 1-13 

Sobota: Jr 1, 17-19; Ps 71; Mk 6, 17-29 

Niedziela: Jr 20, 7-9; Ps 63; Rz 12, 1-2 

         Mt 16, 21-27 

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

