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Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozo-

limy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; 

że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok 

i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy 

na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! 

Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech 

się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo 

kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powo-

du, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat 

zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za 

swoją duszę? 

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z anioła-

mi swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania». 

I czytanie: Jr 20, 7-9; Ps 63 

II czytanie: Rz 12, 1-2; Ewangelia:  Mt 16, 21-27 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Od momentu powołania Apostołowie większos ć  ćzasu przebywają z Jezu-

sem. Słućhają Jego naućzania, patrzą na ćuda, kto re ćzyni, ale nie myś lą po 

Bożemu, lecz po ludzku. Tak trudno im zrozumieć, a tym bardziej zaakćepto-

wać  logikę Jezusowego działania. Dopuszćzają trudnos ći, brak przyćhylnos ći 

ućzonyćh w Prawie, rezygnaćję z dotyćhćzasowego z yćia, ale to ćo Chrystus 

pro buje im przekazać  jest zbyt trudne, zbyt nieprawdopodobne, aby miało 

się wydarzyć . Idą za Nim poćiągnięći niezwykłą osobowos ćią Mistrza, ale nie 

rozumieją Jego drogi. A On mo wi: Jeś li kto chce po jś c  za Mną, niech śię za-

prze śamego śiebie, niech weźmie krzyż śwój i niech Mnie naśladuje. I nam 

ro wniez  trudno pogodzić  się z mys lą, z e bez przyjęćia krzyz a, swojego krzy-

z a, nie jest moz liwe po js ćie za Chrystusem. S wiat rozdmućhująćy nasze ego, 

promująćy hedonistyćzne zaćhowania, wzdryga się przed ćierpieniem, bez-

interesownos ćią i ofiarą. Pro buje nam wmo wić , z e mamy prawo do nieogra-

nićzonego szćzęs ćia tu na ziemi, odwraćająć naszą uwagę od tego, z e kiedys  

to z yćie się skon ćzy. Dzisiaj Jezus nam przypomina: kto chce zachowac  śwoje 

życie, śtraci je; a kto śtraci śwoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Straćić 

z yćie z powodu Chrystusa to z yć  według Jego Ewangelii, słuz yć  z miłos ći Bo-

gu i bliz niemu nawet wtedy, gdy to jest trudne i bolesne. Jezus dobrowolnie 

oddał swoje z yćie za kaz dego z nas, abys my mogli kiedys  wiećznie ćieszyć  

się razem z Nim w Kro lestwie Boz ym. Czy potrafimy przyjąć  tę niezwykłą 

Ofiarę z yjąć tak, aby na śwej duśzy śzkody nie ponieś c ? 

Niech Ojciec Pana naśzego, Jezuśa Chryśtuśa, przeniknie naśze śerca śwoim 

światłem, abyśmy wiedzieli, czym jeśt nadzieja naśzego powołania. 

W perykopie z ubiegłej niedzieli Piotr wyznaje, iz  Jezus jest Mesjaszem 

i Synem Boz ym. W dzisiejszym fragmenćie Ewangelii widzimy tegoz  Piotra, 

kto ry pro buje odwies ć  swojego Mistrza od wypełnienia woli Ojća. Ućzen  ćhće 

Boga, kto ry jest zwyćięstwem i tryumfem, a nie „ziarnem, które wrzucone 

w ziemię obumiera”. Piotr mo wiąć: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie 

to nigdy na Ciebie”, stanął przed Nim, jako ten, kto ry wie lepiej. Słyszy od Je-

zusa  ostre słowa nagany: „Zejdź mi z oczu śzatanie”. Kaz dy z nas, kto stara się 

działać  według logiki tego s wiata, a nie Boz yćh zasad, staje się przećiwni-

kiem Boga. Często wydaje się nam, z e Jego plany na nasze z yćie są błędne 

i znaćznie odbiegają od naszyćh wyobraz en  i to włas nie Bo g powinien je 

zmieniać  według naszej woli. Dlatego i dzisiaj wielu mogłoby usłyszeć  od na-

szego Pana podobne, moćne słowa: „nie pokazuj mi drogi, bo myśliśz nie na 



...I NIE TYLKO 

O co proszę? O serce zdolne do wyrzeczeń dla Jezusa i bliźnich 

Będę wpatrywał się w Jezusa, kto ry zmierza do Jerozolimy s wiadomy tego, 

z e wiele tam wyćierpi. Wie, z e apostołom nie będzie łatwo przyjąć  tej praw-

dy. Przygotowuje ićh do tego. Do jakiego Jezusa modlę się najćzęs ćiej? Czy 

bliska jest mi twarz Jezusa umęćzonego? Jak ćzęsto praktykuję adoraćję 

krzyz a, medytaćję Męki Pan skiej, Drogę krzyz ową?  

Popatrzę na reakćję Piotra, gdy słućha Jezusa zapowiadająćego swoją mę-

kę. Wyobraz ę sobie jego twarz, oćzy, wewnętrzny bunt. Bierze Jezusa na bok 

i upomina Go (w. 22). Czy widzę jakies  podobien stwo do Piotra w moićh re-

akćjaćh, gdy nagle dotyka mnie ćierpienie?  

Przywołam ro z ne sytuaćje z mojego z yćia, gdy niespodziewanie dotknęło 

mnie jakies  nieszćzęs ćie. Jak się wtedy zaćhowywałem? Spro buję być  szćzery 

i otwarty jak Piotr. Wyznam Jezusowi moje trudnos ći i opory w przyjmowa-

niu ćierpienia. Powiem Mu o ćierpieniu, kto rego lękam się najbardziej 

(w. 23). 

Jezus przypomina mi, z e przyjaz n  z Nim poćiąga za sobą ćierpienie i wy-

rzećzenia (w. 24-25). Jakie ućzućia budzą się we mnie, gdy słućham tyćh 

sło w? Oddam Mu wszystkie moje opory i lęki, aby je przemieniał w ofiarę dla 

Niego. 

Jezus us wiadamia mi bezćenną wartos ć  mojej duszy. Posiadać  ćzystą du-

szę, znaćzy więćej niz  posiąs ć  ćały s wiat (w. 26). Czy troszćzę się o trwanie 

w łasće us więćająćej? Jaki jest obećny stan mojej duszy? Co ćzuję, słućhająć 

sło w Jezusa o sądzie ostatećznym (w. 27)?  

śpośób Boży, lecz na śpośób ludzki”. W dalszej ćzęs ći tej perykopy Jezus mo wi: 

„Jeśli kto chce pójść za Mną, (…) niech weźmie krzyż śwój i niech mnie naśladu-

je”. Droga Jezusa oznaćza trud, ćierpienie i walkę. On ćhće nas przygarnąć  

z ćałym naszym z yćiem. Pragnie, abys my ze wszystkim, ćo bolesne i trudne 

przyszli do Jego krzyz a i tam zostawili swoje ćierpienie. Nawet jes li się wyda-

je, z e Bo g nas opuszćza, On zawsze z nami jest. Nasze ćierpienia i rany przy-

prowadzają nas do z ro dła miłos ći, do krzyz a Jezusa Chrystusa, Kto ry jest na-

szym Zbawieniem. Z yćie kaz dego z nas jest jak ta drogoćenna perła z przypo-

wies ći Jezusa. Kaz da perła powstaje w wyniku ćierpienia małz y. Nie odrzuća 

ona ziarenka piasku, kto re ją uwiera, ale zamienia je w drogoćenny klejnot.  

Panie! Nie przestanę Cię koćhać , ani pragnąć  podąz ać  za Tobą, mimo trud-

nyćh dos wiadćzen , bo Ty jestes  z ro dłem i sensem mojego z yćia. Amen!  



Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

Zwraćająć się do Boga, prorok Jeremiasz zanosi wołanie, w kto rym uwy-

pukla silną więz  miłos ći, kto ra łąćzy go z Bogiem. Poro wnuje ją do uwiedze-

nia odnoszonego do dziewćząt, kto re „traćą rozum” dla ukoćhanego męz ćzy-

zny. Lećz w parze z emoćjami idzie pełne posłuszen stwo Bogu, ćo ćzyni 

z proroka narzędzie wypełniania Jego woli. Stająć się głosem Boga w s wiećie, 

natrafia na lićzne i bolesne sprzećiwy. Co więćej, staje się pos miewiskiem, 

gdy zapowiada niszćzyćielskie skutki złego postępowania, a nie wydarza się 

nić, ćo natyćhmiast potwierdzałoby jego słowa. Gdy naćhodzą go zwątpienie 

i ćhęć  zaniećhania swej misji, rozpoznaje w sobie ogien , kto ry nie pozwala 

mu jej zaprzestać  ani milćzeć . Ro wniez  profetyćzna funkćja ludzi Boz yćh 

w Kos ćiele polega na tym, by niestrudzenie stawać  się głosem Boga 

w s wiećie, kto ry odwraća się od Boga i kpi z Jego głosićieli. Moć do wypełnia-

nia tego zadania poćhodzi z wnętrza otwartego na przyjęćie łaski, pozwalają-

ćej skutećznie przezwyćięz yć  najtrudniejsze wyzwania i pro by. Prosząć o siłę 

do wytrwałego s wiadćzenia o Bogu, wierni wołają za psalmistą: „Ciebie, mo j 

Boz e, pragnie moja dusza”. 

Wiernos ć  Bogu wymaga dućha ofiary, kto ry obejmuje ćałego ćzłowieka. 

Gdy tak się dzieje, ćałe z yćie ćhrzes ćijanina, jak podkres la s w. Paweł, staje się 

liturgią, ćzyli rozumną słuz bą Bogu. Nie ogranićza się więć ona do ołtarza 

i s wiątyni, lećz obejmuje wszystkie dziedziny z yćia. Przyćhodzimy do kos ćio-

ła, aby uwielbić  Boga, kto ry objawił siebie w Jezusie Chrystusie; wyćhodzimy 

z kos ćioła, aby Go głosić  i o Nim niezłomnie s wiadćzyć . Ta postawa potrzebu-

je stałego rozeznawania, „ćo jest dobre, ćo Bogu miłe i ćo doskonałe”. Rozpo-

znajemy tutaj znamienne stopniowanie, kto re wskazuje na ćoraz wyz szy po-

ziom motywowanego miłos ćią posłuszen stwa okazywanego Bogu. 

Zapowiedz  losu naznaćzonego ćierpieniem, męką i s mierćią w Jerozolimie 

następuje zaraz po wyznaniu przez Piotra mesjan skiej godnos ći Jezusa. Gdy 

stało się wiadome, jaka naprawdę jest misja Mesjasza, Piotr usiłuje Go od-

wies ć  od wypełnienia jej w kształćie zamierzonym przez Boga. Reakćja Jezu-

sa jest stanowćza. W komentarzu do tego wydarzenia Jan Paweł II napisał: 

„Tak więć Piotr nie lękał się Boga, kto ry stał się ćzłowiekiem. Natomiast lękał 

się o Syna Boz ego, jako ćzłowieka. Nie mo gł bowiem przyjąć , iz  będzie On 

W pokornej modlitwie poproszę o dar nieustannego trwania w łasće 

us więćająćej i o dobrą s mierć . Będę powtarzał z z arliwym serćem: „Nie po-

zwo l mi nigdy utraćić  Twojej łaski!”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 



CYTATY PRZY KAWIE 

Więcej sobie cenię śmierć w Chrystusie Jezusie  
niż największe ziemskie królowanie.  

Szukam tylko Tego, który za nas umarł; pragnę tylko Tego,  
który dla nas zmartwychwstał.  

Po to właśnie nadeszła chwila moich prawdziwych narodzin. 

św. Ignacy Antiocheński  

 

Słowo usłyszane było zasiewem naszych serc,  
a czyn jest jego owocowaniem.  

To wam mówię, ukochani bracia, upominając was;  
albowiem na próżno przychodzi się do kościoła,  

jeżeli słyszy się tam tak wielkie rzeczy,  
a według nich się nie postępuje. 

św. Augustyn  

 

Nie istnieje prawdziwie piękne życie bez ducha ofiary.  
Każdy z nas musi być holocaustem,  

który ofiaruje samego siebie własnymi rękami. 

sługa Boży kard. Stefan Wyszyński  

bićzowany i ćierniem ukoronowany i w kon ću ukrzyz owany. Tego Piotr nie 

mo gł przyjąć . Tego się lękał. I Chrystus za to Piotra surowo skarćił. Ale go nie 

odrzućił. Nie odrzućił tego ćzłowieka, kto ry miał dobrą wolę i gorąće serće”. 

Za surowym upomnieniem poszło ukazanie włas ćiwej drogi z yćia, moz liwej 

dzięki obećnos ći i blaskowi Krzyz a. Choćiaz  naznaćzona przećiwnos ćiami 

i trudnos ćiami, ma tę wartos ć , z e ukazuje najgłębszy sens naszego istnienia 

i trwania przy Bogu. W jej s wietle ćodzienne dylematy, jak przez yć , nabywają 

nowego znaćzenia, gdy przez ufne nas ladowanie Chrystusa otrzymujemy 

odpowiedz , jak z yć . Wyćhodzi ona poza ramy doćzesnos ći i ukierunkowuje 

na powto rne przyjs ćie Chrystusa, kto ry „wtedy odda kaz demu według jego 

postępowania”. 
ks. prof. Waldemar Chrostowski 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Witamy w naszej parafii alumna Tomasza Kramarczyka, kto ry rozpo-
ćzyna praktykę duszpastersko-katećhetyćzną. Ufamy, z e ten ćzas przez yty 
w naszej wspo lnoćie ubogaći go w drodze do kapłan stwa. 
 We wtorek, rozpoćzyna się nowy rok szkolny i katećhetyćzny. Msza s w. 
dla dzieći i młodziez y zostanie odprawiona o godz. 8.00. Do wspo lnej modli-
twy zapraszamy takz e naućzyćieli, katećheto w i rodzićo w. 
 Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpoćznie się we 
wtorek o godz. 19.00 w kos ćiele; zas  o godz. 19.30 zostanie odprawiona Msza 
s w. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ćiała. 
 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpoćznie 
się w naszym kos ćiele w s rodę o godz. 17.00. Zapraszamy do wspo lnej mo-
dlitwy. 
 Liturgiczne obchody tygodnia:  
czwartek – wsp. s w. Grzegorza Wielkiego, papiez a i doktora Kos ćioła 
 W tym tygodniu przypadają: 
I czwartek - dzien  modlitw za powołanyćh do słuz by w Kos ćiele Chrystuso-
wym i o nowe powołania kapłan skie, zakonne i misyjne. 
I piątek - ćzćimy Najs więtsze Serće Pana Jezusa. Senioro w naszej parafii za-
praszamy na Mszę s w. o godz. 9.00; 
Dzieći, ro wniez  te, kto re rozpoćzynają naukę w szkole podstawowej (niećh 
przyniosą swoje tornistry) zapraszamy na Mszę s w. o godz. 16.30.  
I sobota - oddajemy ćzes ć  Niepokalanemu Serću Najs więtszej Maryi Pannie. 
Czuwanie Fatimskie rozpoćznie się w sobotę o godz. 17.00 (medytaćja, mo-
dlitwa ro z an ćowa, Msza s w., Apel Jasnogo rski).  
 Serdecznie zapraszamy dzieci z naszej parafii do udziału we wćzesnej 
Komunii S więtej. Pierwsze spotkanie w ramaćh przygotowan  dla dzieći i ro-
dzićo w odbędzie się w ćzwartek 10 wrzes nia o godz. 16.30 w go rnej Sali do-
mu katećhetyćznego. Prosimy o wćzes niejsze zgłoszenie u ks. Proboszćza. 
 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta 

i nos w czasie nabożeństw w kościele. Do Komunii s w. przystępują 
w pierwszej kolejnos ći osoby przyjmująće Pana Jezusa na rękę.  
 Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domu są moz liwe po 
wćzes niejszym zgłoszeniu w zakrystii lub bezpos rednio u duszpasterzy. 
 Dziękujemy za ofiary składane w ćzasie Mszy s w. W przyszłą niedzielę 
składka będzie przeznaćzona na potrzeby naszej parafii.  
 Kancelaria parafialna jest niećzynna. Intenćje mszalne moz na zamo wić  
telefonićznie w godzinaćh  kanćelaryjnyćh. Potrzebne dokumenty i sprawy 
losowe moz na załatwiać  poprzez kontakt z księdzem pełniąćym w danym 
dniu dyz ur. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 31.08      
6.00   za zm. Jerzego Czepiela 
18.00 1. za zm. Henrykę Majdak; 2. za zm. Stefana Osaka 
      3. za zm. w sierpniu:  
WTOREK - 01.09                 
6.00   1. za zm. Bronisławę Wolas i zm. z rodziny 
      2. za zm. Bronisławę Wilćzak 
8.00   Msza s w. na rozpoćzęćie Roku Szkolnego 2020/2021 
18.00 1. za zm. Marię Wo jćik; 2. za zm. Kazimierza Kubićę 
      3. za zm. Krystynę Mikusiak 
ŚRODA - 02.09                
6.00   za zm. Jerzego Mićhałowskiego 
18.00 1. za zm. męz a Jo zefa Powszeka w 4 roćz. s m. i wszystkićh zm.        
      z rodziny; 2. za zm. Bolesława S lusarza; 3. za zm. Erykę Palućh 
      4. za zm. rodzićo w Stefanię i Stefana Dobrowolskićh 
CZWARTEK - 03.09 - WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO 
6.00   Dzięk.-błag. w int. Aleksandry z ok. urodzin 
18.00 1. za zm. Franćiszka Płonkę; 2. za zm. Jo zefa i Stefanię Ko zko w 
      3. za zm. Małgorzatę Ro z yćką 
PIĄTEK - 04.09        
 6.00  Msza s w. wynagradzająća za zniewagi i bluz nierstwa wobeć          
      Najs więtszego Sakramentu 
9.00   za zm. Bolesława Handzlika w 1 r. s m. 
16.30 Msza s w. w intenćji dzieći 
18.00 1. Wojćiećha Janika; 2. za zm. Henrykę Majdak; 3. za zm. Adolfa Kubićę 
SOBOTA - 05.09          
6.00   1. za zm. Zofię i Mariana Więćławo w; 2. za zm. Danutę Gawlas 
18.00 1. za zm. Danutę Szybowićz i zm. z jej rodziny 
      2. za zm. Andrzeja Bas ćika w 10 r. s m. 
NIEDZIELA - 06.09 - 23 NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30   za zm. Jo zefa i Henryka Bizonia 
9.00   1. za zm. Rozalię Wala w 10 r. s m.; 2. za zm. Andrzeja Wilka 
      3. za zm. Marćina Kierća w 1 r. s m. 
10.30 I Komunia S w. SP Nr 3 - kl. A i C 
12.00 1. I Komunia S w. SP nr 3 – kl. B 
      2. Dzięk.-błag. o Boz e błog. dla Magdaleny i Wojćiećha z ok. 10 r. s l. 
         oraz dla dzieći Julii i Bartłomieja 
18.00 za zm. Wandę w 6 r. s m. i Stanisława Kobielskićh 
19.30 za zm. Andrzeja Bieguna w 1 r. s m.  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  1 Kor 2, 1-5; Pś 119; Łk 4, 16-30 

Wtorek: 1 Kor 2, 10b-16; Pś 145; Łk 4, 31-37 

Środa: 1 Kor 3, 1-9; Pś 33; Łk 4, 38-44 

Czwartek: 1 Kor 3, 18-23; Pś 24; Łk 5, 1-11 

Piątek: 1 Kor 4, 1-5; Pś 37; Łk 5, 33-39 

Sobota: 1 Kor 4, 6-15; Pś 145; Łk 6, 1-5 

Niedziela: Ez 33, 7-9; Pś 95; Rz 13, 8-10 

         Mt 18, 15-20 

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 śoboty: 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:  śobota godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mśzą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i śobotę 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 lośowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57  

wew.: kś. Probośzcz - 24, kś. Wieśław - 23, kś. Wojciech - 27,  

kś. Roman - 25, kancelaria 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

