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Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną 

swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, 

lecz ci nie chcieli przyjść. 

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto 

przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest go-

towe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje 

pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, 

pozabijali. 

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych 

zabójców, a miasto ich spalić. 

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz 

zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na 

ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili 

wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się 

biesiadnikami. 

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka 

nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, 

I czytanie: Iz 25, 6-10a; Ps 23 

II czytanie: Flp 4, 12-14. 19-20; Ewangelia:  Mt 22, 1-14 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Otrzymujemy dzisiaj kolejną, piękną przypowies ć  o Kro lestwie niebieskim, 

kto rą Jezus kieruje do swoićh słućhaćzy-arćykapłano w i faryzeuszy, ale takz e 

i do nas. W poprzednićh przypowies ćiaćh mo wił o ojću, po z niej o włas ćićielu, 

teraz mo wi o kro lu. Zawsze jednak ćhodzi o samego Boga, kto ry jest Ojćem, 

bo z miłos ći daje nam z yćie; Włas ćićielem, bo karmimy się z do br Jego ziemi; 

Kro lem, bo udziela nam godnos ći, abys my byli wolnymi, podobnie jak On. 

W przedstawionej przez Pana Jezusa przypowies ći kro l zaprasza na ućztę 

weselną, ale wybrani odrzućają zaproszenie, tłumaćząć się waz nymi dla nićh 

sprawami. Ludzie ći w kaz dyćh ćzasaćh mają wielu nas ladowćo w, kto rzy od-

Kiedy Jezus wstępował do nieba, zapewniał swoićh ućznio w, z e idzie przy-

gotować  im miejsće, bo w domu Ojca jest mieszkań  wiele. W Kro lestwie nie-

bieskim Bo g, nasz najlepszy Ojćieć, oćzekuje kaz dego z nas. Kaz dy został do 

niego zaproszony, ale okazuje się, z e niewielu widzi w tym prawdziwe szćzę-

s ćie. Pro bujemy ułoz yć  sobie jak najlepiej ziemskie z yćie, zabezpiećzyć  do-

ćzesne potrzeby i ćzęsto zapominamy o tym, z e nasze prawdziwe i wiećzne 

z yćie jest zupełnie gdzie indziej. Gardzimy Boz ym zaproszeniem nie tylko na 

ućztę Eućharystyćzną, ale ro wniez  na tę nieskon ćzoną, przeobfitą, przygoto-

waną z ogromną miłos ćią dla kaz dego Ućztę w Boz ym Kro lestwie. A Bo g 

wćiąz  zaprasza, ćierpliwie ćzeka na naszą odpowiedz , pokazuje drogę, kto ra 

do Niego prowadzi i ćzęsto spotyka się się z lekćewaz eniem. Zas lepieni ziem-

skimi błyskotkami rzućamy się w wir praćy, ćzasem ponad siły i zaniedbuje-

my to, ćo najwaz niejsze. Poćhłonięći budowaniem ziemskiego kro lestwa, 

zmęćzeni zabieganiem o nie, Panu Bogu pozostawiamy margines swojego 

z yćia. Nie mamy ćzasu na modlitwę, na medytaćję, na osobiste spotkanie 

z Tym, kto remu przećiez  zawdzięćzamy wszystko. Nasze serća usyćhają, 

a dućhowa szata s więtos ći, kto rą otrzymalis my podćzas ćhrztu s więtego, sta-

je się brudna i nie pasuje do Niebieskiej Ućzty.  

Zaproszenie Boga jest wćiąz  aktualne; dopo ki z yjemy moz emy się na nią 

przygotować . Niećh Maryja, Matka naszego Pana, kto ra jest pełna łaski, 

wskaz e nam drogę. 

nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: 

„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam bę-

dzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybra-

nych».  



...I NIE TYLKO 

Chrześcijanie na uczcie 

Ućzty w kaz dej kulturze odgrywają waz ną rolę w z yćiu społećznym. Więk-

szos ć  spraw załatwia się przy stole. Spotkanie przy nim jest ro wniez  serćem 

Ewangelii. Tak zadećydował Bo g. Ono jest waz ne na ziemi i w niebie. Izajasz 

pisze o ućzćie esćhatologićznej. 

Ućzty urządza s wiat, ma on swe bankiety i nieustannie je ubogaća. Na 

ućztowanie s wiat wydaje wiele pieniędzy i traći mno stwo ćzasu. Chrzes ćija-

nie gromadzą się przy stole, aby ućztować  z Bogiem. Jedni ćzynią to przy sto-

le słowa Boz ego, inni przy stole Eućharystii, a wszysćy przy stole ćodzien-

nym. 

Etyka ućztowania stanowi waz ny wymiar z yćia ućznia Jezusa. Winien on 

wiedzieć , jak się zaćhowywać  na ućztaćh. Winien tez  umieć  je organizować  

zaro wno dla ludzi tego s wiata, jak i dla wierząćyćh, kto rzy ewangelićzny sto ł 

traktują jako własny, s wiadomi tego, z e są zaproszeni do niego przez samego 

Boga. Ućzty ćhrzes ćijan winny odbiegać  od sposobu ućztowania tego s wiata. 

rzućają Boga i Jego wezwania do nawro ćenia wymawiająć się "brakiem ćza-

su”. Są ludzie, kto rzy po swojemu urządzają swoje z yćie tak, z e Bo g im do 

niego nie pasuje. Wszystko, ćo im daje, traktują jako wrogą ingerenćję, jako 

przeszkadzanie w swobodnym układaniu sobie swoićh spraw. Tak się zaćho-

wali zaproszeni na ućztę z przypowies ći Jezusa, kto rzy zlekćewaz yli otrzy-

mane zaproszenie, i tak postępuje wielu z nas. Dary Boz e są traktowane wy-

łąćznie jako ćięz ar i niewygoda. Natomiast ći, kto rzy Go prawdziwie koćhają, 

nie wyobraz ają sobie, jak moz na bez Niego z yć . Ućzta weselna jest jednym 

z najpiękniejszyćh obrazo w przedstawiająćyćh naszą relaćję z Bogiem. On 

zawsze przyćhodzi pierwszy do ćzłowieka z wyćiągniętą ręką, oferująć prze-

baćzenie i zbawienie. Przyjęćie tej Boz ej oferty, łaski wiary, jaką nam daje, 

oznaćza przywdzianie „stroju weselnego”, o kto rym mowa w tej perykopie. 

Kto nie odpowiada na dar łaski, odrzuća Boz e zaproszenie, gardzi Nim, ten 

zostanie „wyrzucońy ńa zewńątrz, w ciemńości!”. Jednak nie wystarćzy tylko 

przyjąć  zaproszenia na ućztę, pozostająć w „starym stroju”, ćzyli nie zmienia-

jąć dotyćhćzasowego sposobu mys lenia i z yćia, opartego na przyzwyćzaje-

niaćh i rutynie. Wszysćy zaproszeni są zobowiązani do „zmiany szaty”, ćzyli 

do zmiany z yćia, stawania się nowymi ludz mi. W przećiwnym wypadku po-

zostaniemy „powołani”, ale nie „wybrani”. 

Panie! Przymno z  mi wiary, abym mogła lepiej poznać  Ciebie. Udzielaj mi 

łaski, abym mogła poznać  siebie. Amen! 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  W czasie choroby bardzo cierpiał. Na jego ciele 

pojawiły się odleżyny, nocami jęczał, ale zapytany, 

czy go bardzo boli, odpowiadał: „Cóż to jest w po-

równaniu z cierpieniami Chrystu-sa?  

  Jan Beyzym urodził się 15 maja 1850 roku 

w Beyzymaćh na Wołyniu, w rodzinie szlaćhećkiej. Po 

ukon ćzeniu gimnazjum w Kijowie w 1872 r. wstąpił do 

Towarzystwa Jezusowego (jezuito w). 26 lipća 1881 r. 

w Krakowie przyjął s więćenia kapłan skie. Przez wiele 

lat był wyćhowawćą i opiekunem młodziez y w kole-

giaćh Towarzystwa Jezusowego w Tarnopolu i Chyrowie. 

 W wieku 48 lat podjął dećyzję o wyjez dzie na misje. Pros ba, kto rą 23 paz -

dziernika 1897 roku skierował do generała zakonu jezuito w, o. Ludwika 

Martina, s wiadćzy o tym, z e była ona głęboko przemys lana: Rozpalony pra-

gnieniem leczenia trędowatych, proszę usilnie Najprzewielebniejszego 

Ojca Generała o łaskawe wysłanie mnie do jakiegoś domu misyjnego, 

gdzie mógłbym służyć tym najbiedniejszym ludziom, dopóki będzie się 

to Bogu podobało. Wiem bardzo dobrze, co to jest trąd i na co muszę 

być przygotowany; to wszystko jednak mnie nie odstrasza, przeciwnie, 

pociąga, ponieważ dzięki takiej służbie łatwiej będę mógł wynagrodzić 

za swoje grzechy. 

Generał wyraził zgodę. Poćzątkowo o. Beyzym miał jećhać  do Indii, ale nie 

znał języka angielskiego. Udał się więć na Madagaskar, gdzie językiem urzę-

dowym był franćuski, kto rego Beyzym ućzył się juz  w Chyrowie. Tam oddał 

wszystkie swoje siły, zdolnos ći i serće opuszćzonym, ćhorym, głodnym, wy-

rzućonym poza nawias społećzen stwa; szćzego lnie duz o ućzynił dla trędo-

Jes li niewierząćy zostanie zaproszony do udziału w nićh, winien wiedzieć , 

ćzym ro z ni się jego ućzta od ućzty ćhrzes ćijan. 

Paweł przypomina, z e „umie obfitować  i umie biedę ćierpieć ” (Flp 4,12). 

To wyznanie otwiera nasze oćzy na organizowanie spotkan  przy stole, kto re 

winny uwzględniać  bogatyćh i biednyćh, nie po to, by ićh dzielić , ale by ićh 

łąćzyć . 

Jezus wzywa do troski o kulturę przy stole. Ten, kto jej nie potrafi zaćho-

wać , nie ma prawa zasiadać  do stołu przygotowanego przez Boga. Sto ł jest 

miejsćem składania ewangelićznego s wiadećtwa. 
ks. Edward Staniek 



CYTATY PRZY KAWIE 

Jeżeli Bóg wymaga od nas służby, to robi to dla tego,  
że będąc dobry i miłosierny, pragnie udzielać swoich dobrodziejstw tym, 

którzy trwają w Jego służbie.  
Chwałą człowieka jest trwanie w Bożej służbie. 

św. Ireneusz 
 

Istnieje nie tylko łaska sytości, ale i łaska głodu,  
bo ona przywraca nam uczucie wdzięczności za chleb. 

sł. Boży kard. Stefan Wyszyński  
 

Doświadczenie niestety pokazuje, że nasze przekonania religijne  
mają tyle wspólnego z naszą świętością,  

ile elegancki strój jedzącego z jego trawieniem. 

Anthony de Mello  

watyćh. Zamieszkał ws ro d nićh na stałe, by opiekować  się nimi dniem i noćą. 

Stworzył pionierskie dzieło, kto re ućzyniło go prekursorem wspo łćzesnej 

opieki nad trędowatymi. Z ofiar zebranyćh gło wnie ws ro d rodako w w kraju 

(w Galićji) i na emigraćji wybudował w 1911 r. w Maranie szpital dla 150 

ćhoryćh, by zapewnić  im lećzenie i przywraćać  nadzieję. W gło wnym ołtarzu 

szpitalnej kaplićy znajduje się sprowadzona przez o. Beyzyma kopia obrazu 

Matki Boz ej Częstoćhowskiej. Do dzisiaj ćhorzy Malgasze otaćzają Maryję 

z Jasnej Go ry wielką ćzćią. Szpital bowiem istnieje do dzis .  

Wyćzerpany praćą ponad siły, o. Beyzym zmarł 2 paz dziernika 1912 roku, 

otoćzony nimbem bohaterstwa i s więtos ći. S mierć  nie pozwoliła mu zreali-

zować  innego ćićhego pragnienia - wyjazdu na Saćhalin do praćy misyjnej 

ws ro d katorz niko w. 

Proćes beatyfikaćyjny o. Jana Beyzyma SJ - "posługaćza trędowatyćh" - 

rozpoćzął się w 1984 roku. Dekret Kongregaćji Spraw Kanonizaćyjnyćh do-

tyćząćy heroićznos ći z yćia i ćno t o. Beyzyma został odćzytany w obećnos ći 

s w. Jana Pawła II w Watykanie 21 grudnia 1992 roku. W marću 2002 r. kard. 

Maćharski zamknął doćhodzenie kanonićzne w sprawie ćudownego uzdro-

wienia młodego męz ćzyzny za wstawiennićtwem Jana Beyzyma. Jego beaty-

fikaćji dokonał podćzas swej ostatniej pielgrzymki do Polski s w. Jan Paweł II.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Obchodzimy 20. Dzień Papieski.  Po kaz dej Mszy s w. przy wyjs ćiu z ko-
s ćioła będą zbierane ofiary do puszek na fundusz stypendialny dla utalento-
wanej młodziez y z ubogićh rodzin. Prosimy o wsparćie tego szlaćhetnego 
dzieła. Bo g zapłać  za kaz dą ofiarę. 

  Nabożeństwo różańcowe odprawiamy ćodziennie o godz. 17.30. Zapra-
szamy do wspo lnej modlitwy w kos ćiele. 

  W środę, 14 października ks. bp Piotr Greger udzieli sakramentu 
bierzmowania młodziez y, kto ra przy naszym kos ćiele przez yła ćzas przygo-
towania. Msze s w. zostaną odprawione o godz. 17.00 i 19.00. Bliz sze wiado-
mos ći dla kandydato w są na stronie internetowej. Wspo lnotę parafialną pro-
simy o gorąćą modlitwę w intenćji młodziez y. 

  Liturgiczne obchody tygodnia:  
wtorek – wspomnienie bł. Honorata Koz min skiego, prezbitera 
czwartek – wspomnienie s w. Teresy od Jezusa dziewićy i doktora Kos ćioła. 
Jest to zarazem Dzien  Dziećka utraćonego. 
piątek – wspomnienie s w. Jadwigi S ląskiej. W tym dniu modlimy się do Boz e-
go Miłosierdzia z raćji trzećiego piątku miesiąća. 
sobota – wspomnienie s w. Ignaćego Antioćhen skiego, biskupa i męćzennika. 

  Za tydzien , przypada przedostatnia niedziela paz dziernika, obćhodzona 
w Kos ćiele jako S wiatowy Dzien  Misyjny, kto ry rozpoćzyna Tydzien  Misyjny. 
Modlimy się w intenćjaćh misyjnyćh. W naszym kos ćiele w niedzielę, 25 paz -
dziernika będziemy gos ćić  misjonarza ze Stowarzyszenia Misji Afrykan skićh, 
kto ry na kaz dej Mszy s w. wygłosi Słowo Boz e.  

  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. 

  Kancelaria parafialna jest niećzynna. Intenćje mszalne na rok 2021 moz -
na zamo wić  telefonićznie w godzinaćh  urzędowania kanćelarii. Potrzebne 
dokumenty i sprawy losowe moz na załatwiać  poprzez kontakt z księdzem 
pełniąćym w danym dniu dyz ur. 

  Dziękujemy za ofiary składane w ćzasie Mszy s w. przeznaćzone na po-
trzeby naszego kos ćioła. Za tydzien  materialna ofiara będzie zbierana na ćele 
misyjne kos ćioła. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 12.10     

6.00   za zm. Zofię Stanćlik 

18.00  1. za zm. Teodozję Krzesłowską w 1 r. s m.; 2. za zm. Jana Pawićę w 5 r. s m. 

      3. za zm. Marię Cibićką (9 greg.); 4. (poza parafią) za zm. Mariannę Szypułę 

WTOREK - 13.10 - WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO 

6.00   1. za zm. Henryka Karasin skiego; 2. za zm. Jana Hrapkowićza 

18.00  1. za zm. Czesławę Gewinner; 2. za zm. Marię Cibićką (10 greg.) 

      3. za zm. Tadeusza Jakubća; 4. (poza parafią) za zm. Walerię Grzegorćzyk 

ŚRODA - 14.10               

6.00   1. za zm. Marię Cibićką (11 greg.); 2. za zm. Halinę Jućhno 

17.00  BIERZMOWANIE GR. I 

19.00  BIERZMOWANIE GR. I 

CZWARTEK - 15.10 - WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA 

6.00   za zm. Arkadiusza Jaska 

18.00  1. za zm. rodzićo w Tomasza i Marię oraz zm. z rodziny 

      2. za zm. Jadwigę Rojek w 2 r. s m.; 3. za zm. Marię Cibićką (12 greg.) 

      4. (poza parafią) za zm. Barbarę Grabowską 

PIĄTEK - 16.10 - WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 

 6.00  za zm. rodzićo w i dzieći 

18.00  1. za zm. Edwarda i Kazimierza; 2. za zm. Lidię Kanię 

      3. za zm. Marię Cibićką (13 greg.) 

      4. (poza parafią) za zm. Andrzeja Mikołajćzyka 

SOBOTA - 17.10 - WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO 

6.00   1. za zm. Marię Cibićką (14 greg.); 2. za zm. Helenę Kłaptoćz 

18.00  1. za zm. Andrzeja Wilka; 2. za zm. Sławomira Padoła 

      3. (poza parafią) za zm. Irenę Traćz 

NIEDZIELA - 18.10 - 28  NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30   za zm. tes ćio w Jadwigę i Bolesława Wojniuszo w oraz Teresę Balik 

9.00   1. za zm. Marię Cibićką (15 greg.); 2. za zm. Wernera Bernatika 

10.30  1. CHRZEST: Filip Oskar Niemiec; 2. za zm. Henryka Karasin skiego 

12.00  1. za zm. Eugeniusza Jafernika w 2 roćz. s m. 

      2. za zm. Adama Piećućha w 15 roćz. s m. 

      CHRZEST PO MSZY S W.: Krzysztof Piotr Szarowski 

18.00  1. za zm. Marię Klis  w 30 roćz. s m. i Rafała Klisia w 3 roćz. s m. 

19.30  za zm. Leszka 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Ga 4, 22-24. 26-27. 31 - 5, 1; Ps 113; Łk 11, 29-32 

Wtorek: Ga 5, 1-6; Ps 119; Łk 11, 27-41 

Środa: Ga 5, 18-25; Ps 1; Łk 11, 42-46 

Czwartek: Ef 1, 1-10; Ps 98; Łk 11, 47-54 

Piątek: Ef 1, 11-14; Ps 33; Łk 12, 1-7 

Sobota: Ef 1, 15-23; Ps 8; Łk 12, 8-12 

Niedziela: Iz 45, 1. 4-6; Ps 96; 1 Tes 1, 1-5b 

         Mt 22, 15-21 

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 

  codzieńńie od pońiedziałku 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 mińut 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 kańcelaria ńieczyńńa) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe możńa załatwić rówńież poza godzińami urzędowańia  

kańcelarii parafialńej (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Romań - 25, kańcelaria 21) 

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

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

