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Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. 

Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą 

jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków 

oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli na-

wet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, 

będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane 

w niebie. 

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie 

o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w nie-

bie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród 

nich». 

I czytanie: Ez 33, 7-9; Ps 95 

II czytanie: Rz 13, 8-10; Ewangelia:  Mt 18, 15-20 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Spodobało się Panu Bogu prowadzić  nas do zbawienia nie pojedynćzo, ale 

we wspo lnoćie. Dlatego tez  wspo lnotę Kos ćioła, kto rą załoz ył sam Chrystus, 

ćzyni odpowiedzialną i zobowiązaną do poućzania, wskazywania drogi, uka-

zywania błędo w. Gdy brat twó j zgrzeszy przeciw tóbie, idz  i upómnij gó. 

Upomnij najpierw sam, potem z kims  drugim, a jez eli i to nie pomoz e, pros  

o pomoć wspo lnotę Kos ćioła. To bardzo waz ne, aby nie być  obojętnym na 

błędy bliz nićh i jez eli je widzimy, z miłos ćią i pokorą upomnieć . Jestes my 

bowiem za siebie wzajemnie odpowiedzialni. Niestety, nam łatwiej narzekać  

i krytykować  za plećami, niz  w oćzy zwro ćić  uwagę. Do tego potrzebna jest 

odwaga i s wiadomos ć  tego, z e moz emy być  odrzućeni, niezrozumiani, a ćza-

sem z le oćeniamy sytuaćję. Dlatego potrzebna nam jest druga osoba, kto ra 

pomoz e popatrzeć  na sytuaćję z boku.  

Chrystus zapewnia ro wniez  swoićh ućznio w o moćy wspo lnej modlitwy, 

kto ra jez eli jest szćzera i zgodna, zostanie wysłućhana przez Ojća w niebie. 

Daje takz e Kos ćiołowi władzę związywania i rozwiązywania ludzkićh spraw 

na ziemi, kto re będą respektowane w niebie, jez eli potraktujemy Chrystuso-

wą naukę i wolę z wiarą i szćzerym wsłućhiwaniem się w Słowo Boz e. Naj-

pierw jednak musimy się zagłębić  w modlitwie, aby nasze działanie, pragnie-

nia i dećyzje, były przeniknięte Boz ą mądros ćią. Wtedy wspo lnotowa modli-

twa przyniesie niezwykłe owoće, bo – jak obiećał Chrystus - gdzie są dwaj 

albó trzej zebrani w imię móje, tam jestem póśród nich. 

Dzisiejszy fragment Ewangelii nalez y do tyćh trudniejszyćh, tak w inter-

pretaćji, jak i realizaćji w z yćiu. U z ro deł upominania, o kto rym dzis  mo wi 

Pan Jezus lez y pewnos ć  wiary, z e wszysćy jestes my brać mi/siostrami. Upo-

minamy nie po to, by skrzywdzić  ćzy poniz yć , ale dlatego z e zalez y nam na 

tym kims , kto błądzi. Jezus zaćhęća: „Idź i upómnij gó”. Upomnienie, to posta-

wienie otwarćie zarzutu, bez gniewu, krytykanćtwa, odwetu ćzy urazy, ale 

koćhająć upominanego brata/siostrę, jak siebie samego. Sensem takiego 

działania nie jest potępienie, ale przywro ćenie błądząćego do wspo lnoty. Ini-

ćjatywę nalez y podejmować  w dućhu miłos ći i posłuszen stwa, a rezultaty 

pozostawić  Bogu.  

W tej perykopie Jezus daje nam jeszćze jedno waz ne wskazanie. Dotyćzy 

ono modlitwy we wspo lnoćie: „Bó gdzie są dwaj albó trzej zebrani w imię mó-

je, tam jestem póśród nich”. Modlitwa wspo lnotowa ma ogromne znaćzenie, 



...I NIE TYLKO 

O co proszę? O łaskę przebaczenia moim krzywdzicielom 

„Gdy brat two j zgrzeszy przećiw tobie...” (w. 15). Wspomnę przed Jezusem 

moićh krzywdzićieli. Kto zranił mnie najbardziej? Czy pielęgnuję w serću 

gniew? Czy potrafię wybaćzyć ? Poproszę Jezusa, aby wypełnił moje serće 

swoją miłos ćią. 

Jezus przypomina mi, z e nie wolno tłumić  w sobie doznanej krzywdy. 

Przebaćzenie zakłada przyznanie się najpierw przed sobą, a potem przed 

krzywdzićielem, z e zostałem zraniony. Czy przyznaję się przed sobą do zra-

nien , kto re noszę w serću? Czy jestem od nićh wolny? 

Jedną z form wypowiadania doznanej krzywdy jest braterskie upomnienie 

(w. 15). Nie jest ono sposobem wyraz ania swoićh z alo w i pretensji, ale 

us wiadomieniem krzywdzićielowi jego grzesznej postawy. Co mogę powie-

dzieć  o mojej umiejętnos ći upominania? 

Jezus zaćhęća, aby upominać  w sposo b opanowany: najpierw w ćztery 

oćzy, potem przy s wiadkaćh i w kon ću wobeć wspo lnoty (ww. 15-17). Nie 

wolno ukrywać  krzywdzićieli i przemilćzać  krzywd. Czy nie zamieniam upo-

mnienia w obmowy, z ale i pretensje? Czy nie ućiekam od napiętnowania 

krzywd i krzywdzićieli tam, gdzie z ąda tego dobro osoby lub wspo lnoty? 

Największą pomoćą Jezusa w lećzeniu doznanyćh zranien  i w wybaćzaniu 

krzywd jest sakrament pokuty (w. 18). Czy w sakramenćie pokuty dotykam 

korzeni moićh grzećho w, negatywnyćh ućzuć  i dotkliwyćh zranien ? Czy wie-

rzę, z e Jezus moz e mnie z nićh uzdrowić , ulećzyć  złe wspomnienia? 

Jezus wskazuje na siłę wspo lnej modlitwy (w. 19-20). Ojćieć nie odmawia 

tym, kto rzy zgodnie o ćos  proszą. Powierzę Ojću wszystkie najtrudniejsze 

sprawy i zranione relaćje w mojej wspo lnoćie i rodzinie. Będę prosił z poko-

rą: „Pomo z  mi przebaćzyć  moim krzywdzićielom!”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 

a jej zgodnos ć  wypływa z więzi z Ojćem poprzez Syna. Niezwykłą moć ma 

zjednoćzenie w modlitwie. Jej ogromną siłę moz na poznać  troszćząć się 

z miłos ćią o błądząćyćh, szćzego lnie bliskićh naszemu serću. Zawsze ufajmy 

miłos ći Ojća, kto ry „nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał 

życie”.  

Panie! W łaskawos ći Swojej udziel mi łaski, abym zawsze potrafiła z poko-

rą i posłuszen stwem przyjmować  napomnienia, a takz e z miłos ćią i troską 

umiała upomnieć  błądząćego. Amen! 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

Inżynier architektury, arystokrata a po-

tem zakonnik. 

 Jan Franćiszek Czartoryski urodził się 

19 lutego 1897 roku w Pełkiniaćh koło Jarosła-

wia. Był szo stym z jedenas ćiorga dzieći Witol-

da i Jadwigi z domu Dzieduszyćkiej. Atmosfera 

domu była przesiąknięta głęboką wiarą, zaro w-

no matka, jak i ojćieć nalez eli do Sodalićji Ma-

rian skiej. W wieku trzećh lat Jan przeszedł 

ćięz ką szkarlatynę, po kto rej ćzęs ćiowo straćił 

słućh. Po otrzymaniu starannego wyćhowania 

w domu, ućzył się w prywatnej szkole "Ognisko" prowadzonej przez ks. Jana 

Gralewskiego w Starej Wsi pod Warszawą. Po maturze zdanej w Krakowie 

rozpoćzął studia tećhnićzne we Lwowie i ukon ćzył je jako inz ynier arćhitekt. 

W międzyćzasie brał udział w obronie Lwowa w roku 1920 i otrzymał za mę-

stwo okazane w na polu bitwy Krzyz  Walećznyćh. Gdy w 1921 roku zaćzęto 

we Lwowie organizować  katolićkie stowarzyszenie młodziez y "Odrodzenie", 

Jan Czartoryski był jednym z jego załoz yćieli. Od 1923 roku był wspo łorgani-

zatorem wakaćyjnyćh kurso w "Odrodzenia". Od tego ćzasu był ro wniez  regu-

larnym ućzestnikiem rekolekćji zamkniętyćh organizowanyćh przez związek. 

W 1924 roku odbył własne rekolekćje w klasztorze redemptorysto w w Kra-

kowie pod kierunkiem o. Bernarda Łubien skiego. 

W 1926 roku, po długićh wakaćjaćh spędzonyćh w podro z y po Franćji 

i Belgii, Jan wstąpił do seminarium dućhownego obrządku łaćin skiego we 

Lwowie. Po kro tkim pobyćie w seminarium opus ćił je, a w rok po z niej, 

18 wrzes nia 1927 roku, przyjął w Krakowie w kaplićy s w. Jaćka habit domi-

nikan ski i rozpoćzął nowićjat. W zakonie otrzymał imię Mićhał. Po roku zło-

z ył s luby zakonne. Juz  w trzy lata po z niej otrzymał s więćenia kapłan skie. Po 

ukon ćzeniu studio w teologićznyćh został wyćhowawćą najpierw braći nowi-

ćjuszy, a potem studento w. To trudne i odpowiedzialne zadanie wypełniło 

większos ć  jego z yćia zakonnego. Opro ćz tego przez jakis  ćzas był odpowie-

dzialny za budowę nowego klasztoru na warszawskim Słuz ewie. Gromadził 

woko ł siebie s rodowiska inteligenćji, zajmował się III Zakonem s w. Domini-

ka, głosił rekolekćje. Wiosną 1944 r. został skierowany do klasztoru na Słu-

z ewie w Warszawie. Wybućh Powstania Warszawskiego zaskoćzył o. Mićha-

ła na Powis lu. Poniewaz  w wyniku walk została odćięta moz liwos ć  powrotu 



CYTATY PRZY KAWIE 

Rozmawiaj z ludźmi, jakby widziany przez Boga; z Bogiem rozmawiaj, 
jakby słuchany przez ludzi. 

Seneka Młodszy 

Pan Bóg pragnie, aby w modlitwach wyrażało się nasze pragnienie, aby-
śmy stali się zdolni do przyjęcia tego, czym nas pragnie obdarzyć. 

św. Augustyn 

Dobrze żyć potrafi ten, kto umie się dobrze modlić. 

św. Pius X  

do klasztoru, zgłosił się do dowo dztwa walćząćego na Powis lu III Zgrupowa-

nia AK "Konrad" i został kapelanem powstan ćo w. Większos ć  ćzasu spędzał 

w szpitalu zorganizowanym w piwnićaćh firmy "Alfa-Laval" u zbiegu ulić 

Tamka i Smulikowskiego, opiekująć się rannymi, niosąć otućhę i posługę 

duszpasterską. W zorganizowanej przez siebie kaplićy odprawiał msze. 

W noćy z 5 na 6 wrzes nia 1944 r. odziały III Zgrupowania AK "Konrad" wy-

ćofały się z Powis la do S ro dmies ćia. W szpitalu pozostali ćięz ko ranni z ołnie-

rze, kilka oso b z personelu medyćznego, ćywile i o. Mićhał. Po wkroćzeniu 

oddziało w niemiećkićh ćywile oraz sanitariuszki zostali wyprowadzeni 

z piwnić i mogli opus ćić  miasto. Ojćieć Mićhał był gorąćo zaćhęćany przez 

przyjaćio ł, aby zdjął habit i w ćywilnym ubraniu wyszedł ze szpitala. Nie 

przyjął tyćh propozyćji; jak przekazał jeden ze s wiadko w, "łagodnie 

us miećhnął się i powiedział, z e szkaplerza nie zdejmie i rannyćh, kto rzy są 

zupełnie bezradni i unierućhomieni w ło z kaćh nie opus ći". Niemćy zatrzyma-

li go w szpitalu. Około godziny 14 w szpitalnym pomieszćzeniu został roz-

strzelany wraz z ćięz ko rannymi powstan ćami, z kto rymi pragnął pozostać . 

Ciała zabityćh wywlećzono na barykadę, oblano benzyną i podpalono. Oćala-

łe resztki poćhowano tymćzasowo na podwo rzu pobliskiego domu. Kiedy 

w rok po z niej przeprowadzono ekshumaćję szćzątek w ćelu przeniesienia 

ićh do wspo lnego grobu powstan ćo w na Woli, ćiała o. Mićhała juz  nie rozpo-

znano.  

Został beatyfikowany przez s w. Jana Pawła II 13 ćzerwća 1999 r. w War-

szawie w gronie 108 męćzenniko w II wojny s wiatowej.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Uroczystość I Komunii Świętej dzieći z klas IV Szkoły Podstawowej 
Nr 3 odbędzie się dzisiaj w ćzasie Mszy s w. o godz. 10.30 i 12.00. Dzieći oraz 
rodzićo w zapraszamy w Białym Tygodniu na Mszę s w. o godz. 18.00.  

  Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplićy Matki Bożej Często-
ćhowskiej jest od poniedziałku do piątku (po zakon ćzeniu porannej Mszy s w. 
do wiećzornego naboz en stwa). 

  Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpoćznie się 
w naszym kos ćiele we wtorek o godz. 19.00. 

  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. 

  Spotkanie z kandydatami do Bierzmowania będzie w najbliższa śro-
dę: Msza s w. o godz. 18.00, a następnie dalsza ćzęs ć  spotkania formaćyjnego. 
Obećnos ć  obowiązkowa. 

  Liturgiczne obchody tygodnia:  
- w poniedziałek – wspomnienie  s w. Melćhiora Grodziećkiego, prezbitera 
i męćzennika 
- we wtorek – s więto Narodzenia NMP 

  W najbliższą sobotę, 12 września o godz. 11.00 do I Komunii Świętej 
przystąpią dzieći ze Szkoły Dwujęzyćznej im. Władysława Kopalin skiego. 

  W przyszłą niedzielę, 13 wrzes nia, rozpoćzynamy ćoroćzny Tydzien  Wy-
chowania. 

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

  Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domu są możliwe po 
wćzes niejszym zgłoszeniu w zakrystii lub bezpos rednio u duszpasterzy. 

  Dziękujemy za ofiary składane w ćzasie Mszy św. przeznaćzone na 
potrzeby naszego kos ćioła (zbieramy fundusze na konserwaćję i malowanie 
daćhu Domu Katećhetyćznego).  Za tydzien  materialna ofiara będzie zbierana 
na Seminarium Dućhowne. 

  Kancelaria parafialna jest niećzynna. Intenćje mszalne można zamó-
wić  telefonićznie w godzinaćh  kanćelaryjnyćh. Potrzebne dokumenty i spra-
wy losowe moz na załatwiać  poprzez kontakt z księdzem pełniąćym w danym 
dniu dyz ur. 

  „Maryja w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II” - to temat katećhezy, 
kto rą wygłosi ks. Marek Gilski we wtorek, 15 wrzes nia w Hałćnowskiej Bazy-
liće. Katećheza rozpoćznie się o godz. 19.00.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 07.09 - WSP. ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO 

6.00   za zm. Marię Wo jćik 

18.00 1. Dzięk.-błag. o potrzebne łaski i zdrowie dla Graz yny 

      2. za zm. Wandę Byrską w 8 r. s m.; 3. za zm. Mirosława Z urka 

WTOREK - 08.09 - ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

6.00   1. za zm. Teodozję Krzesłowską; 2. za zm. Czesławę Gewinner 

18.00 1. za zm. Mariannę Kus ; 2. za zm. Jerzego Czepiela 

      3. za zm. Aleksandrę Sałatę 

ŚRODA - 09.09                

6.00   za zm. Marię Gawlas 

18.00 1. za zm. Annę S lusarz w 23 r. s m.; 2. za zm. Halinę Rozum 

      3. za zm. Ryszardę Goszćzyn ską; 4. za zm. Irenę Traćz 

CZWARTEK - 10.09     

6.00   za zm. Zofię Muras 

18.00 1. za zm. Wiktorię Załuską; 2. za zm. Janusza Szafrana 

      3. za zm. Barbarę Sikomas 

PIĄTEK - 11.09        

 6.00  Dzięk.-błag. o Boz e błog., opiekę Matki Boz ej dla Urszuli i Marka      

      z ok. 10 roćz. s lubu oraz dla ćałej rodziny 

18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Krzysztofa z ok. 30 ur. 

      2. za zm. Mirosława Mazurkiewićza; 3. za zm. Marię Dyćzek 

SOBOTA - 12.09          

6.00   1. za zm. Antoninę Gaik; 2. za zm. Halinę Drabćzyn ską 

18.00 1. za zm. Marię i Wawrzyn ća Hatalskićh 

      2. za zm. Henryka Kolarza w 7 r. s m. 

NIEDZIELA - 13.09 -  24 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30   1. Dzięk.-błag. w int. Marii Mićhnik z ok. 75 ur. 

      2. za zm. Helenę i Winćentego Mićhniko w 

9.00   1. za zm. rodzićo w Eugeniusza i Marię w 2 r. s m. Rosnero w 

      2. za zm. Jo zefa Gąstałę 

10.30 1. za zm. Genowefę Banat i Janinę Olszewską w r. s m. 

      2. za zm. Ludwika Białka w 1 r. s m. 

12.00 1. Dzięk.-błag. w int. Krzysztofa z okazji 30 r. ur. 

      2. Dzięk.-błag. w int. Urszuli i Rafała z ok. 5 r. s l. 

18.00 1. za zm. Teresę Dziudę; 2. Msza s w. w int. Ojćzyzny – „Solidarnos ć ” 

19.30 za zm. Tadeusza Sućhego 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  1 Kór 5, 1-8; Ps 5; Łk 6, 6-11 

Wtorek: Mi 5, 1-4a; Ps 13; Mt 1, 1-16. 18-23 

Środa: 1 Kór 7, 25-31; Ps 45; Łk 6, 20-26 

Czwartek: 1 Kór 8, 1b-7. 10-13; Ps 139; Łk 6, 27-38 

Piątek: 1 Kór 9, Ps 84; Łk 6, 39-42 

Sobota: 1 Kór 10, 14-22; Ps 116b; Łk 6, 43-49 

Niedziela: Syr 27, 30 - 28, 7; Ps 103; Rz 14, 7-9 

         Mt 18, 21-35 

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 

  códziennie ód póniedziałku dó sóbóty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek gódz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: śróda gódz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sóbóta gódz. 17.30 

Spowiedź święta: 

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

  wieczorem: ód gódz.17.30, a w piątek i sóbótę ód gódz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  ód gódz. 18.40 - 19.00 

Środa - ód gódz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - ód. gódz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - ód gódz. 10.00 - 12.00 i ód gódz. 18.40 - 19.00 

Sprawy lósówe móżna załatwić również póza gódzinami urzędówania  

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

wew.: ks. Próbószcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wójciech - 27,  

ks. Róman - 25, kancelaria 21) 

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

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

