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Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierw-

szego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, 

panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten 

odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch 

spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». 

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nie-

rządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem 

do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu 

zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamię-

taliście się, żeby mu uwierzyć». 

I czytanie: Ez 18, 25-28; Ps 25 

II czytanie: Flp 2, 1-11; Ewangelia:  Mt 21, 28-32 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

W dzisiejszym s wiecie stajemy się coraz bardziej roszczeniowi, skierowani 

na zysk czy przyjemnos c . Coraz częs ciej tez  uwaz amy, z e mamy prawo do 

decydowania i nie lubimy, kiedy musimy byc  od kogos  zalez ni. I nie dotyczy 

to tylko dzieci czy młodych ludzi, ale kaz dego z nas. Mamy ro wniez  problem, 

aby wysłuchac  czyjegos  polecenia, a nawet pros by. A Bo g wciąz  do nas mo -

wi; i do tych słuchających, i tych kto rzy się ociągają, takz e do tych niepo-

słusznych. Mo wi, aby pomo c nam dobrze i mądrze pokierowac  swoim z y-

ciem, aby się nie zagubic  i nie dac  się uwies c  złu. Czasem nawet obiecujemy 

Bogu, z e tym razem posłuchamy, z e spełnimy Jego wolę, ale wyzwania s wia-

ta i utarte przyzwyczajenia często powodują, z e zapominamy o tej obietnicy, 

albo ją ignorujemy. Chrystus nas dzis  napomina, z e nie deklaracja, ale decy-

zja i działanie są drogą do kro lestwa niebieskiego. I moz e się zdarzyc , z e ci 

kto rych uwaz amy za zepsutych i grzesznych, prędzej usłyszą Boz e wołanie 

niz  my, uwaz ający się za poprawnych chrzes cijan.  

Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Przypowies c  z dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus kieruje przede wszystkim 

do faryzeuszy. Jednak przypowies c  ta, jak kaz de Słowo Boga zapisane w Bi-

blii, jest zawsze aktualna i skierowana do nas wszystkich. Widzimy w niej 

siebie mo wiących Bogu „Idę, Panie”, a w rzeczywistos ci słuz ymy nie 

w „Winnicy Ojca”, ale samym sobie, swoim pragnieniom i ambicjom. Ta sytu-

acja powinna skłonic  do refleksji, w jakim stopniu nasze wiara jest powierz-

chowna, pozorna i na pokaz. Robimy wszystko, aby wzbudzic  w innych dobre 

wraz enie swej poboz nos ci, albo moz e ze strachu przed ewentualnym gnie-

wem Ojca. Jednak Boga nie moz na zwies c  obietnicami i pozorami, poniewaz  

On patrzy na nasze czyny. To one nadają wartos c  naszym zapewnieniom 

o miłos ci i wiernos ci. Postawa pierwszego syna pobudza ro wniez  do zastano-

wienia się, jak dotrzymujemy danego słowa wobec bliz nich. Słownos c  stano-

wi autentyczny znak miłos ci bliz niego. Prawdziwa miłos c  zawsze dotrzymuje 

danego słowa. Drugi syn na początku buntuje się przeciw woli ojca i odma-

wia pracy w winnicy. Jednak „opamiętał się”, poz ałował pierwszej decyzji 

i poszedł. Jakz e często mo wimy Bogu „nie”, bo „praca w winnicy” oznacza 

trud słuz enia sobie nawzajem, przebaczania, akceptowania drugiego, nawet 

gdy jest to trudne. Przypowies c  Jezusa daje nadzieję tym wszystkim, kto rzy 

utoz samiają się z drugim synem. To ci, kto rzy zaczęli od nieposłuszen stwa, 

czasem nawet buntu. Nawet jez eli przez lata mo wilis my Bogu „nie”, to nigdy 



...I NIE TYLKO 

Bóg nam ufa, a my... 

Tydzien  temu Pan Jezus zapraszał do winnicy robotniko w. Dzis  zaprasza 

syno w. Robotnikom płacił według umo wionej stawki, denara za dzien . Syno-

wie powinni pracowac  razem z ojcami i cieszyc  się, z e mogą uczestniczyc  w 

tym dziele. W oparciu o te dwie przypowies ci Chrystus ukazuje nam, na czym 

polega tajemnica zawierzenia. Mo wi jednoczes nie o ro z nych jej wymiarach. 

W wyjas nieniu dzisiejszej przypowies ci nawiązuje takz e do Jana Chrzciciela, 

przypominając, z e Izraelici nie przyjęli jego orędzia. 

Teoretycznie rzecz biorąc, moz emy stwierdzic , z e przed człowiekiem 

otwierają się trzy perspektywy z ycia na ziemi.  

Pierwsza kaz e zawierzyc  Bogu oraz przyjąc  Jego prawo. Opro cz tego nale-

z y przyjąc  ludzi, kto rych nam posyła i koniecznie otworzyc  się na wiecznos c . 

Jez eli człowiek to wszystko uczyni, zacznie z yc  w sprawiedliwos ci, gdyz  taki 

jest włas nie wymiar Boz ego prawa. Będzie obdarzał innych ludzi przyjaz nią, 

poniewaz  ci sprawiedliwi, kto rych Bo g posyła, są narzędziami w Jego ręku 

i chcą budowac  wspo lnotę w duchu braterstwa. 

Drugim rozwiązaniem jest wyciągnięcie ręki w stronę przeciwnika Boga. 

Wraz z tą decyzją człowiek wchodzi w s rodowisko jego ludzi i przyjmuje jego 

pojmowanie Boz ego prawa. Szatan bowiem zgadza się nawet na jego prze-

strzeganie, ale tylko tak długo, jak długo słuz y jego interesom. Zabiega nawet 

o to, aby jego poddani w wielu punktach nie zapominali o Boz ym prawie. Ale 

zawsze mają o nim pamiętac  o tyle, o ile to pomaga człowiekowi z yc  w docze-

snos ci. Gdy natomiast prawo Boz e utrudnia doczesne z ycie, wtedy juz  moz na 

je przekroczyc . Na tym polega taktyka zła. Człowiek więc wchodzi we wspo ł-

pracę z ludz mi, kto rzy nie szanują Boz ego prawa i z yją według praw egoi-

zmu. 

Teoretycznie rzecz biorąc, moz na rzec, z e jest jeszcze trzecie rozwiązanie: 

nie opowiadam się ani po stronie Boga, ani po stronie Jego przeciwnika – zo-

nie jest za po z no, by powiedziec  „tak”. Bo g jest większy od naszych grzecho w 

i przebacza nam nieposłuszen stwo. Z al jest początkiem przemiany, nawro ce-

nia. Kaz dy ma szanse na opamiętanie i moz e się zmienic . Nie osądzajmy za-

tem nikogo, a zwłaszcza tych, kto rzy się nawro cili. Bo g zbawia tych, kto rych 

chce, bo tylko On zna nasze serca. 

Panie! Spraw, abym stale nawracała się na włas ciwą drogę. Przymno z  mi 

wiary, abym zawsze potrafiła wypełniac  Twoją wolę. Amen! 



staję sam. Wielu ludzi uwaz a dzis , z e w imię wolnos ci takie rozwiązanie jest 

najlepsze. Według nich człowiek sam o wszystkim decyduje. Jest to tylko teo-

retyczna decyzja, poniewaz  w rzeczywistos ci nie ma z adnej luki między pra-

wem a bezprawiem. Nie ma w ogo le takiego marginesu. Albo ktos  z yje we-

dług Boz ego prawa, albo je łamie, czyli przechodzi na stronę przeciwnika. 

Nie ma ani jednego milimetra takiego zupełnie wolnego czasu oraz takiej 

wolnej przestrzeni, w kto rych moz na by było z yc  na własną rękę. To jest po 

prostu niemoz liwe. Tak samo przeciez  nie ma z adnej wolnej przestrzeni mię-

dzy s wiatłem a ciemnos cią. Albo jest ciemnos c , albo wnosimy s wiatło i nie 

ma juz  ciemnos ci. Mogę więc z yc  w s wiatłos ci albo wybrac  ciemnos c . Dlatego 

w praktyce człowiek ma tylko dwa rozwiązania. 

Pan Jezus wyraz nie zaznacza, z e faryzeusze i uczeni w Pis mie nie zdobyli 

się na zawierzenie Bogu poprzez wyciągniętą do nich rękę Jana Chrzciciela. 

Przez tego człowieka Bo g chciał przeciez  nawiązac  z nimi kontakt. Uchwycili 

się ręki Jana grzesznicy, natomiast faryzeusze „odcięli się” od wspo łpracy 

z Bogiem. 

Dla nas natomiast waz na jest s wiadomos c  tego, z e jez eli zawierzylis my 

Bogu, to nigdy juz  nie będziemy sami. A więc wszystkie nasze decyzje, 

wszystkie czyny, słowa i spotkania są dziełami naszymi i dziełami Boga. Wte-

dy nie ma juz  dzieła tylko człowieka. Takie są konsekwencje zawierzenia Bo-

gu. 

I jeszcze na jedną rzecz chcę zwro cic  uwagę. Wiara jest włas nie s wiatem 

zawierzenia i s wiatem zaufania. Bo g zawsze nam ufa. Trudnos ci rodzą się po 

naszej stronie, gdyz  to my nie umiemy zaufac  Jemu. Proszę teraz zwro cic  

uwagę na kłamstwo pierwszego syna z dzisiejszej Ewangelii i na kłamstwo 

drugiego syna. Obydwaj okłamali ojca: pierwszy, gdyz  obiecał, z e przyjdzie 

do winnicy, ale nie stawił się do pracy, drugi – poniewaz  powiedział: „Nie 

przyjdę”, chociaz  ostatecznie przyszedł pracowac . I wiemy, z e tak naprawdę 

okłamał ojca tylko pierwszy syn. On na pewno ponio sł za to konsekwencje, 

gdyz  zniszczył wielkie wartos ci. Dlaczego jego kłamstwo jest az  tak znamien-

ne? Ono zniszczyło zaufanie syna do ojca i zaufanie ojca do syna. Runął most 

zawierzenia. Ojciec liczył na syna, ale syn nie stawił się do pracy. Tego typu 

postępowanie zawsze niszczy s wiat wiary. 

Drugi syn się opamiętał, doszedł bowiem do wniosku, z e ojcu trzeba po-

mo c, dlatego przyszedł do winnicy. I do niego nie mamy z adnej pretensji. 

Uczynił ojcu miłą niespodziankę, jeszcze więcej: podbudował most zaufania. 

W tej przypowies ci wyeksponowany jest klasyczny przykład na to, z e słowo 

musi miec  pokrycie w czynie. Zaufanie do drugiego człowieka opiera się nie 



CYTATY PRZY KAWIE 

Nawrócenie jest sprawą chwili;  
uświęcenie jest dziełem całego życia. 

św. Josemaría Escrivá de Balaguer  

Całkowite poddanie się Bogu musi objawiać się  
zarówno w drobnych, jak i wielkich sprawach.  

Wyraża się to w słowach: Tak, przyjmuję, co mi dajesz,  
i daję, cokolwiek zechcesz. [...]  

Może mnie postawić tutaj. Może mnie postawić tam.  
Może się mną posłużyć. 

św. Teresa z Kalkuty  

Wyznaniu grzechu, confessio peccati,  
winno towarzyszyć też confessio laudis, wyznanie chwały.  

Prosząc o przebaczenie zła popełnionego w przeszłości,  
powinniśmy pamiętać o dobru, które spełniło się z pomocą łaski Bożej, 

która choć złożona w glinianych naczyniach,  
przynosiła błogosławione owoce. 

Benedykt XVI  

na słowie, lecz spoczywa na „wykonanym” słowie. Dlatego Chrystus pochwa-

lił drugiego syna, a przekres lił postawę pierwszego, utoz samiając ją z posta-

wą faryzeuszy. Jezus potępił kłamstwo, kto re niszczy zaufanie. 

Uczestnicząc w S więtej Ofierze, podziękujmy dzis  Bogu za to, z e nam zau-

fał, z e powołał nas do s wiata wiary. I w tej wielkiej dezorientacji, kto ra 

w tym momencie kro luje w naszym narodzie, powoli podnies my głowę. Od-

kryjmy na nowo Chrystusa. Uwierzmy w to, z e On nie zawodzi. Otwo rzmy 

zakurzone Boz e prawo i na Chrystusie starajmy się budowac  nasze z ycie. 

Włas nie na Nim, bo On był goto w pos więcic  swoje z ycie, aby nas nie zawies c . 

W kaz dej chwili warto miec  takiego przyjaciela, taki punkt oparcia. 

Chrystus nas osłoni, Chrystus nas wybawi, a jes li będzie trzeba, będzie za 

nas cierpiał. S wiat wiary jest s wiatem z ycia człowieka. Wszystko zalez y od 

tego, komu człowiek zawierzył. Oby nasze zawierzenie było z ro dłem pokoju 

w naszym z yciu doczesnym i z ro dłem szczęs cia wiecznego. 
ks. Edward Staniek 



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. 

 Spotkanie z rodzicami dzieci, kto re w 2021 r. przystąpią do I Komunii S w. 
w naszym kos ciele planowane jest na s rodę, 30 wrzes nia po Mszy s w. wie-
czornej (o godz. 18.40) 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  
poniedziałek - wspomnienie s w. Wacława męczennika 
wtorek - s więto s więtych archanioło w Michała, Rafała i Gabriela 
środa - wspomnienie s w. Hieronima, prezbitera i doktora Kos cioła 
piątek - wspomnienie S więtych Anioło w Stro z o w. 

 W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza 
sobota miesiąca. Senioro w zapraszamy na Mszę s w. w piątek o godz. 9.00; 
Msza s w. w intencji dzieci zostanie odprawiona w piątek o godz. 16.30. 

 W pierwszą sobotę miesiąca oddajemy czes c  Niepokalanemu Sercu NMP. 
Czuwanie Fatimskie rozpocznie się o godz. 17.00. 

 W niedzielę 4 października do I Komunii Świętej w czasie Mszy św. 
o godz. 13.30 przystąpią dzieci ze Szkoły Muzycznej. Mo dlmy się w inten-
cji tych dzieci oraz ich bliskich o łaskę przyjaz ni z Chrystusem obecnym 
w Najs więtszej Eucharystii. 

 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.  

 Dziękujemy za ofiary składane w czasie Mszy s w. przeznaczone na po-
trzeby naszej parafii.  Za tydzien  materialna ofiara będzie zbierana na Semi-
narium Duchowne. 

 Pragniemy poinformowac   Parafian o dzisiejszym (27.09.br.)  postanowie-
niu Sanepidu w Bielsku-Białej. O po łnocy (z niedzieli na poniedziałek) zosta-
je odwołana kwarantanna nałoz ona na trzech księz y pracujących w naszej 
parafii. Jeden z księz y pozostaje w izolacji domowej. Zachęcamy wszystkich 
do zachowania wskazan  sanitarnych dotyczących udziału w liturgii w kos cie-
le i w kaplicy adoracji Najs więtszego Sakramentu. Trwajmy we wzajemnej 
modlitwie za siebie. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 28.09 - WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA 
6.00   za zm. Danutę Gawlas 
18.00  1. za zm. Pawła Stachurę w 8 rocz. s m. 
      2. za zm. rodzico w Barbarę i Zbigniewa Palucho w 
      3. za zm. Marię Tarkę; 4. (poza parafią) za zm. Marię Gawlas 
WTOREK - 29.09 - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA,  
                GABRIELA I RAFAŁA 
6.00   1. za zm. Walerię Grzegorczyk; 2. za zm. Barbarę Sikomas 
18.00  1. za zm. Michalinę i Antoniego Przybyło w 
      2. za zm. Zbigniewa Mieszczaka i Krystynę Kubanek 
      3. za zm. Jana Hrapkowicza; 4. (poza parafią) za zm. Barbarę Krzywiznę 
ŚRODA - 30.09 - WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA 
6.00   za zm. Antoninę Gaik 
18.00  1. za zm. we wrzes niu:  
      2. za zm. Wojciecha Janika; 3. za zm. Małgorzatę Ro z ycką 
      4. za zm. Henryka Wanata; 5. (poza parafią) za zm. Kazimierza Kubicę 
CZWARTEK - 01.10 WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS 
6.00   za zm. Stanisława Płauszewskiego 
18.00  1. za zm. Andrzeja Sękarę w 14 rocz. s m. 
      2. za zm. rodzico w Helenę i Jo zefa Kołder(o w) oraz tes cio w Annę i Ludwika   
      Gruszko w; 3. za zm. Bronisława Pietrasza 
      4. (poza parafią) za zm. Janinę Dubiel 
PIĄTEK - 02.10 - WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW 
6.00   Msza S więta wynagradzająca za bluz nierstwa i zniewagi wobec            
      Najs więtszego Sakramentu 
9.00   O zdrowie i Boz e błog. dla Heleny i Janiny Wantoła 
16.30  w intencji dzieci naszej parafii 
18.00  1. za zm. Helenę Majdak; 2. za zm. Jadwigę Pikon  
      3. (poza parafią) za zm. Pawła Kempnego 
SOBOTA - 03.10          
6.00   za zm. Annę i Jo zefa Gacho w 
18.00  1. w intencji Jakuba Kempnego w 7 rocz. urodzin, o szczęs liwe dziecin stwo   
      w atmosferze modlitwy; 2. za zm. Danutę Pawełczyk w 15 r. s m. 
      3. za zm. męz a Juliana w 15 rocz. s m. i rodzico w z obu stron 
NIEDZIELA - 27.09 - 27  NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30   za zm. Leszka 
9.00   1. za zm. Monikę i Franciszka Adamco w; 2. za zm. Marię Cibicką (1 greg.) 
10.30  1. za zm. rodzico w Marię i Franciszka Warzecho w oraz Stefanię i Franciszka  
      Młodziko w z bratem Franciszkiem Młodzikiem; 2. za zm. Jo zefa Gąstałę 
12.00  za zm. Jadwigę Komraus w 7 rocz. s m. 
14.00  I Komunia S więta Szkoła Muzyczna 
18.00  za zm. Bogusława Bialika z rodzicami 
19.30  za zm. Zofię Karasin ską w 1 rocz. s m.  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Hi 1, 6-22; Ps 17; Łk 9, 46-50 

Wtorek: Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 138; J 1, 47-51 

Środa: Hi 9, 1-12. 14-16; Ps 88; Łk 9, 57-62 

Czwartek: Hi 19, 21-27; Ps 27; Łk 10, 1-12 

Piątek: Wj 23, 20-23; Ps 91; Mt 18, 1-5. 10 

Sobota: Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119; Łk 10, 17-24 

Niedziela: Iz 5, 1-7; Ps 80; Flp 4, 6-9 

          Mt 21, 33-43 

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

