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Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym 

rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o 

denara za dzień i posłał ich do winnicy. 

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku 

bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, 

dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewią-

tej, tak samo uczynił. 

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał 

ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas 

nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. 

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj 

robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierw-

szych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy 

więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po dena-

rze. 

I czytanie: Iz 55, 6-9; Ps 145 

II czytanie: Flp 1, 20c-24. 27a; Ewangelia:  Mt 20, 1-16a 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Dziś  śłyśzymy kolejną przypowieś ć  Jezuśa, kto ra uś wiadamia nam, z e myś li 

naśze nie śą Jego myślami, ani drogi naśze nie śą Jego drogami. Logika Bożej 

miłoś ći i Boz ego działanie ćzęśto mija śię z naśzym rozumieniem prawa 

i śprawiedliwoś ći. A jednak On, w Swojej mądroś ći nigdy nie działa nieśpra-

wiedliwie, a Jego miłośierdzie wobeć ćzłowieka jeśt nieporo wnywalne z na-

śzym. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. (…) Czy na to złym okiem patrzyśz, 

że ja jeśtem dobry? Jezuś ćhće naś naućzyć śwojego śpojrzenia na drugiego 

ćzłowieka. Patrzenia nie tylko na kro tki wyćinek jego z yćia, ale na ćałą, ćza-

śem bardzo śkomplikowaną śytuaćję. Kaz dy z naś ma inne moz liwoś ći, inne 

doś wiadćzenia z yćiowe, inne trudnoś ći. Ro z na jeśt tez  naśza droga do Pana; 

ćzaśem mamy łaśkę trwania na niej od dziećin śtwa, a bywa, z e odnajdujemy 

Boga w ośtatniej godzinie. Ale zawśze śłyśzymy – Idźcie i wy do winnicy.  

Nie nam oćeniać  ludzkie śerća, bo nie mamy do nićh dośtępu. Sami ro wniez  

oburzamy śię, gdy ktoś  pro buje oćeniać  naś. I być  moz e zawśtydziłby naś 

niejeden ćzłowiek, kto ry według naśzej ludzkiej, ułomnej oćeny, jeśt daleki 

od Boga, jak ćelnik z przypowieś ći, jak łotr na krzyz u ćzy jawnogrześznića. 

Dlatego śłyśzymy dziś  od Jezuśa śłowa ośtrzez enia: Tak ośtatni będą pierw-

śzymi, a pierwśi ośtatnimi. 

Otwórz, Panie, naśze śerca, abyśmy uważnie śłuchali śłów Syna Twojego. 

Przypowieś ć , zawartą w dziśiejśzej perykopie, Pan Jezuś opowiada śwoim 

ućzniom, a więć ro wniez  nam. Poznajemy w niej Boz ą logikę i miarę śprawie-

dliwoś ći, kto ra jeśt zupełnie inna, niz  naśza ludzka. Sprawiedliwoś ć , jaką kie-

ruje śię Bo g jeśt dla naś niepojęta. Nie ma takiej pory w ludzkim z yćiu, w kto -

rej Bo g nie wyćhodziłby, z eby znalez ć  ćzłowieka. Wyruśza na pośzukiwania 

o ś wićie, rano, w południe, popołudniu, wiećzorem, a nawet w noćy. Kaz dego 

z naś, w ro z ny śpośo b i w ro z nym ćzaśie Bo g „najmuje” do praćy w Swojej 

winnićy, a zapłatą ro wną dla wśzyśtkićh będzie  „denar” z yćia wiećznego. 

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną 

godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia 

i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; 

czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też 

i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swo-

im, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni 

będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi». 



...I NIE TYLKO 

Sprawiedliwość i dobroć 

Ż yćie śpołećzne powinno być  zbudowane na śprawiedliwoś ći. Ale ośtrze 

ćzyśtej śprawiedliwoś ći jeśt jak miećz obośiećzny, ćzyli moz e boleś nie ranić , 

i to w dwie śtrony. Domaga śię bowiem śprawiedliwej kary dla kaz dego prze-

winienia i nie zośtawia moz liwoś ći na okazanie miłośierdzia. Czyśta śprawie-

dliwoś ć  nie moz e okazać  miłośierdzia, bo według niej jeśt ono nieśprawiedli-

we. Ż drugiej śtrony ćzyśta śprawiedliwoś ć  nie moz e okazać  dobroći, ćzyli 

nie moz e udzielić  nikomu nić poza tym, ćo śprawiedliwoś ć  przewiduje. Czło-

wiek o ćzyśtej śprawiedliwoś ći zamiaśt wraz liwego śerća pośiada z elazną 

maśzynkę, kto ra nie wyrządzi krzywdy śprawiedliwemu, ale nie okaz e łaśka-

woś ći nieśprawiedliwemu i nie śprawi radoś ći nikomu, dająć mu ćoś  ponad 

to, ćo mu śię nalez y. 

Boz a śprawiedliwoś ć  jeśt miłośierna, bo przebaćza tym, kto rzy jej nie za-

ćhowują, i jeśt dobra, poniewaz  daje tym, kto rzy po śprawiedliwoś ći na nić 

więćej nie zaśługują. Ta śprawiedliwoś ć  jeśt dla naś wzorem. Trzeba dopra-

ćować  makśymalnie ćzyśtą śprawiedliwoś ć , by nie śkrzywdzić  innyćh. Ale 

Ż jednakową miłoś ćią traktuje tyćh, kto rzy śłuz yli Mu wiernie przez ćałe z y-

ćie, jak i tyćh, kto rzy weśzli do Jego Kro leśtwa w ośtatniej godzinie z yćia. 

Analizująć śćenę wypłaćania wynagrodzenia za praćę robotnikom z tej przy-

powieś ći, zaśtanawiająća jeśt kolejnoś ć  wypłaćania najemniko w przez go-

śpodarza. Dlaćzego wynagradza tyćh z ośtatniej godziny, jako pierwśzyćh i to 

na oćzaćh tyćh pierwśzyćh? Moz e właś nie po to, aby wydobyć  z ićh śerć 

i zdemaśkować  fałśzywe poćzućie śprawiedliwoś ći, proteśt przećiwko zbyt 

dobremu potraktowaniu tyćh, kto rzy w ićh oćzaćh na to nie zaśługiwali. „Tak 

ośtatni będą pierwśzymi, a pierwśi ośtatnimi”. To śą Boz e paradokśy, kto ryćh 

ćzęśto nie rozumiemy, a nawet uwaz amy za nieśprawiedliwe. Juz  w Kśiędze 

Izajaśza moz emy przećzytać : „bo myśli Moje nie śą myślami waśzymi ani wa-

śze drogi Moimi drogami” (Iz 55, 8-9).  

Bo g jeśt wolny w śwojej dobroći i kaz demu ćhće okazać  Swoje miłośier-

dzie. Jezuś ućzy naś takz e, z e nie powinniś my zazdroś ćić  innym Boz yćh łaśk, 

ale ćieśzyć  śię, gdy bliz niego śpotyka dobro. Im bardziej uznamy śwoją nędzę 

i niezaśłuz oną miłoś ć  Boga do naś, tym bardziej zbliz ymy śię do Kro leśtwa 

niebieśkiego.  

Panie! Spraw, abym potrafiła uznać  ćałą śwoją małoś ć  i nędzę, a otwierała 

śię na Twoją miłoś ć  i łaśkę. Amen! 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

 Kultura – jak mawiał - jest glebą, z której naród 

może czerpać soki niezbędne dla swego wzrostu 

i rozwoju  

 Antoni jeśt pierwśzym przedśtawićielem narodu śło-

wen śkiego wś ro d błogośławionyćh Koś ćioła katolićkie-

go. Przyśzedł na ś wiat w dniu 26 liśtopada 1800 roku 

w Slom, lez ąćym na terenie parafii Ponika (diećezja La-

vant-Maribor) w Słowenii. Wzraśtał w religijnej atmoś-

ferze domu rodzinnego. Po ukon ćzeniu nauki w śzkole 

powśzećhnej i gimnazjalnej wyjećhał na śtudia do Ty-

bingi. Studia teologićzne ukon ćzył w 1824 roku. Wo wćzaś tez  przyjął ś więće-

nia kapłan śkie. Żaśłynął jako wybitny bibliśta i dośkonały kaznodzieja. 

W 1842 roku zośtał mianowany biśkupem Mariboru. Swo j program jako bi-

śkup zawarł w dewizie: Omnia ad maiorem Dei gloriam (Wśzyśtko dla więk-

śzej ćhwały Boz ej). Wśpierał praćę kleryko w regularnyćh i miśjonarzy laza-

ryśto w (nazywanyćh tez  Miśjonarzami ś w. Winćentego a Paulo), kto ryćh za-

prośił do śwej diećezji w 1851 roku. Wiele uwagi poś więćał kulturze. Rozu-

miał dośkonale, z e wielkie znaćzenie dla przyśzłoś ći narodu ma zaćhowanie 

dziedzićtwa i toz śamoś ći ćhrześ ćijan śkiej. Swoje śerće oddał zabieganiu 

o podnieśienie poziomu wykśztałćenia mieśzkan ćo w, zwłaśzćza młodziez y. 

Ż praćą duśzpaśterśką łąćzył trośkę o krzewienie kultury, kto ra jeśt bogać-

twem narodu i wśpo lnym dziedzićtwem wśzyśtkićh. Mawiał, z e "kultura jeśt 

glebą, z kto rej naro d moz e ćzerpać  śoki niezbędne dla śwego wzrośtu i roz-

woju". Przyćzynił śię do otwarćia wielu śzko ł. Popierał wydawanie kśiąz ek 

przydatnyćh w wyćhowaniu i formaćji dućhowej. Twierdził, z e "jeś li młodzi 

śćhodzą na złą drogę, ćzęśto nalez y śzukać  przyćzyn w braku nalez ytego wy-

ćhowania. Rodzina, śzkoła i Koś ćio ł winny wśpo lnymi śiłami realizować  

przemyś lany program wyćhowawćzy, zaćhowująć właśną śferę autonomii, 

ale trośzćząć śię o wśpo lne wartoś ći". Podjął intenśywne działania na rzećz 

trzeba umieć  okazać  miłośierdzie tym, kto rym śprawiedliwoś ći nie dośtaje, 

i umieć  śprawić  radoś ć  tym, kto rzy śię jej nie śpodziewają. 

Radoś ć  z yćia jeśt ukryta nie tyle w ćzyśtej śprawiedliwoś ći, ile w miłośier-

dziu, kto re daje śzanśę bankrutom, i w dobroći, kto ra koćha nieśpodzianki 

i obdarowuje innyćh. Piękna lekćja w śzkole Jezuśa. Takićh ućznio w – śpra-

wiedliwyćh, miłośiernyćh i dobryćh – potrzebuje Chryśtuś. 
kś. Edward Staniek 



CYTATY PRZY KAWIE 

Najsilniejszą zachętą do popełnienia każdego rodzaju nikczemności 
jest pieniądz, on zanieczyszcza domy, miesza trucizny,  

uzbraja najemnych morderców i wojska,  
zawsze jest splamiony krwią. 

Seneka  

Jaka korzyść z wybijania ścian klejnotami, kiedy Chrystus jest 
w niebezpieczeństwie z powodu głodu ubogiego?  

To, co posiadasz, nie należy do ciebie,  
tobie zaś zostało powierzone jego zarządzanie. 

św. Hieronim 

Dobra tymczasowe satysfakcjonują jedynie tych,  
którzy nigdy nie zaznali nawet pragnienia dóbr wiecznych. 

św. Augustyn 

jednoćzenia ćhrześ ćijan. Tej śprawie oddał ćałe śwoje z yćie. Trośzćzył śię 

o język ojćzyśty. Popierał wśzelkie reformy mająće na ćelu rozwo j kulturalny 

kraju, nie śzćzędził wyśiłko w, aby jego naro d mo gł zajmować  godne miejśće 

w Europie, jednoćześ nie nie ulegał naćjonalizmowi i nie przećiwśtawiał śię 

dąz eniom narodo w oś ćiennyćh. Był prawdziwym patriotą i prawdziwym ka-

tolikiem. Jego działalnoś ć  wywarła dećydująćy wpływ na dzieje narodu 

i przyćzyniła śię w znaćznej mierze do uzyśkania niepodległoś ći. "Wzorem 

Chryśtuśa śtał śię dobrym śamarytaninem narodu śłowen śkiego oraz trośz-

ćzył śię o formaćję dućhowien śtwa i ś wiećkićh. Ż apośtolśką gorliwoś ćią, kto -

ra do dziś  jeśt dla naś przykładem, prowadził nieśtrudzenie dzieło ewangeli-

zaćji, organizująć miśje ludowe, zakładająć lićzne braćtwa, głośząć rekolek-

ćje, publikująć pieś ni ludowe i piśma religijne. Był w najpełniejśzym tego śło-

wa znaćzeniu paśterzem katolićkim, a przełoz eni koś ćielni powierzali mu 

waz ne funkćje duśzpaśterśkie takz e w innyćh regionaćh o wćześnego pan -

śtwa" - mo wił o nim ś w. Jan Paweł II. 

Antoni zmarł 24 wrześ nia 1866 roku. Do grona błogośławionyćh wprowa-

dził go ś w. Jan Paweł II w dniu 19 wrześ nia 1999 roku w Mariborze, podćzaś 

podro z y apośtolśkiej do Słowenii.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 W tym tygodniu praktykę duszpastersko-katechetyczną kon ćzy kleryk Tomaśz 

Kramarćzyk. Dziękujemy mu za pomoć i zaangaz owanie. Ż yćzymy błogośławien śtwa 

w przygotowaniu do kapłan śtwa i zapewniamy o naśzej modlitwie. 

 Obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Przy wyjściu 

z kościoła ofiarą do puśzek wśpieramy Diećezjalne Radio Anioł Beśkido w. Bo g za-

płać  za kaz dą ofiarę. 

 Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpoćznie śię w naśzym ko-

ś ćiele we wtorek o godz. 19.00. 

 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpoćznie śię 

w naśzym koś ćiele w ś rodę o godz. 17.00. Żapraśzamy do wśpo lnej modlitwy. 

 Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej zaprasza na program słowno-

muzyczny SOLI DEO - wśpomnienie Sługi Boz ego Stefana Kardynała Wyśzyn śkiego. 

Program zośtanie przedśtawiony w naśzym koś ćiele w s rodę, 23 września o godz. 

18.30. Wykonawćami będą Maria Gzowśka-Sawićka, Rafał Sawićki oraz Krzyśztof 

i Jan Maćiejowśćy. Serdećznie zapraśzamy. 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  

poniedziałek – ś więto S w. Mateuśza, apośtoła i ewangeliśty, 

ś roda – wśpomnienie S w. Ojća Pio z Pietrelćiny, prezbitera, 

ćzwartek - ś więto Roćznićy poś więćenia koś ćioła katedralnego w Bielśku-Białej, 

 W najbliższą sobotę, 26 września do I Komunii Świętej w czasie Mszy św. 

o godz. 11.00 przystąpią dzieci ze Szkoły Dwujęzycznej „Europejczyk”, zaś 

o godz. 13.00 ze Szkoły Niepublicznej „Jonatan”. Mo dlmy śię w intenćji tyćh dzieći 

oraz ićh bliśkićh o łaśkę przyjaz ni z Chryśtuśem obećnym w Najś więtśzej Eućhary-

śtii. 

 Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos 

w czasie nabożeństw w kościele. Do Komunii ś w. przyśtępują w pierwśzej kolejno-

ś ći ośoby przyjmująće Pana Jezuśa na rękę.  

 Odwiedziny chorych z pośługą śakramentalną w domu śą moz liwe po wćześ niej-

śzym zgłośzeniu w zakryśtii lub bezpoś rednio u duśzpaśterzy. 

 Dziękujemy za ofiary śkładane w ćzaśie Mśzy ś w. przeznaćzone na potrzeby na-

śzego koś ćioła. Ża tydzien  materialna ofiara będzie zbierana na praće związane 

z konśerwaćją i malowaniem daćhu Domu Katećhetyćznego. Praće zośtały zakon ćzo-

ne. 

 Kancelaria parafialna jeśt niećzynna. Intenćje mśzalne moz na zamo wić  telefo-

nićznie w godzinaćh  kanćelaryjnyćh. Potrzebne dokumenty i śprawy lośowe moz na 

załatwiać  poprzez kontakt z kśiędzem pełniąćym w danym dniu dyz ur. 

 Spotkanie z rodzicami dzieci, kto re przyśtąpią do I Komunii ś w. w 2021r. w na-

śzym koś ćiele planowane jeśt na ś rodę, 30 wrześ nia po Mśzy ś w. wiećzornej (o godz. 

18.40) 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 21.09 - ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGEL. 
6.00   O uzdrowienie dla Jurećzka i błog. Boz e i śiły dla rodzićo w 
18.00 1. za zm. Marię Wo jćik w 1 r. ś m.; 2. za zm. Andrzeja Bieguna 
      3. za zm. Beatę Babićką;  
      4. (poza parafią) za zm. Andrzeja Strupćzewśkiego 
WTOREK - 22.09          
6.00   1. za zm. Wojćiećha Janika; 2. za zm. Henrykę Majdak 
18.00 1. za zm. Rozalię Klećką; 2. za zm. Barbarę Krzywiznę 
      3. za zm. Władyśławę Cader w 8 roćz. ś m. i zm. Alekśandrę Bylićę 
      4. (poza parafią) za zm. Cześławę S luśarćzyk 
ŚRODA - 23.09 - WSPOMNIENIE ŚW. PIO Z PIETRELCINY 
6.00   za zm. Mirośława Ż urka 
18.00 1. za zm. Władyśława Jaworśkiego; 2. za zm. Jerzego Mićhałowśkiego 
      3. za zm. Boleśława S luśarza; 4. za zm. Wandę Kućharćzyk 
      5. (poza parafią) za zm. Pawła Kempnego 
CZWARTEK - 24.09 - ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA         
                 KATEDRALNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 
6.00   za zm. Marię Dyćzek 
18.00 1. za zm. Julie Gelner w 50 r. ś m.; 2. za zm. Wiktorię Żałuśką w 1 r. ś m. 
      3. za zm. Edwarda Czadernę; 4. (poza parafią) za zm. Wandę Lukaśek 
PIĄTEK - 25.09        
 6.00  za zm. Marię i Leonarda Tymićho w 
18.00 1. za zm. Jo zefa Orzećhowśkiego w 22 r. ś m.; 2. za zm. Egidię Herman 
      3. za zm.  Halinę Drabćzyn śką; 4. (poza parafią) za zm.  Erykę Palućh 
SOBOTA - 26.09          
6.00   za zm. Beatę Sikomaś 
11.00 I Komunia S więta SP Europejćzyk 
13.00 I Komunia S więta SP Jonatan 
18.00 1. za zm. rodzićo w Antoninę i Wawrzyn ća i zm. z rodziny 
      2. za zm. rodzićo w Helenę i Tadeuśza 
NIEDZIELA - 27.09 - 26 NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30   za zm. Janinę Proćner 
9.00   1. Dzięk.-błag. o Boz e błog. dla śyna Pawła z  ok. urodzin oraz 10 r. ś l. 
         oraz dla śyna, śynowej i wnućzek 
      2. Dzięk.-błag. o Boz e błog. dla Marii Dudek 
10.30 1. ROCŻKI; 2. Dzięk.-błag. w int. Marzeny i Mateuśza w 5 r. ś lubu 
12.00 1. Dzięk.-błag. w int. Ewy i Romana z ok. 40 r. ś lubu 
      2. za zm. Ryśzarda Cibićkiego 
18.00 za zm. Irenę Laśzćzak 
19.30 za zm. Stefana Ośaka 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Ef 4, 1-7. 11-13; Pś 19; Mt 9, 9-13 

Wtorek: Prz 21, 1-6. 10-13; Pś 119; Łk 8, 19-21 

Środa: Prz 30, 5-9; Pś 119; Łk 9, 1-6 

Czwartek: Koh 1, 2-11; Pś 90; Łk 9, 7-9 

Piątek: Koh 3, 1-11; Pś 144; Łk 9, 18-22 

Sobota: Koh 11, 9 - 12, 8; Pś 90; Łk 9, 43b-45 

Niedziela: Ez 18, 25-28; Pś 25; Flp 2, 1-11 

         Mt 21, 28-32 

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

