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Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: «Panie, widzę, że jesteś proro-

kiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Je-

rozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». 

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy 

ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, 

czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze począ-

tek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdzi-

wi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli 

chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali 

Mu cześć w Duchu i prawdzie». 

I czytanie: 1 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84 

II czytanie: 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; Ewangelia: J 4, 19-24 

Czy wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli 

ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Takie mocne słowa słyszymy 

dzisiaj z listu s więtego Pawła do Koryntian. Ale te słowa dotyczą ro wniez  

kaz dego z nas. Od wielu wieko w budujemy s wiątynie na chwałę Boz ą, aby 



Obchodzimy dzisiaj Uroczystos c  Rocznicy Pos więcenia Kos cioła Własnego. 

Wszystkie Czytania skłaniają nas do refleksji, do zastanowienia się, czym jest 

dla nas Kos cio ł. Rozwaz ając te teksty, kos cio ł-budowla jawi się gło wnie jako 

miejsce, w kto rym wierni zbierają się, aby wielbic  Boga, modlic  się do Niego, 

prosic  o łaski. Apostoł Narodo w przypomina nam jednak, z e nie moz emy my-

s lec  tylko o budynku, poniewaz  my wszyscy stanowimy z ywą s wiątynię zbu-

dowaną na fundamencie Apostoło w i proroko w, gdzie kamieniem węgielnym 

jest sam Jezus Chrystus. Powinnis my stale us wiadamiac  sobie, z e Kos cio ł to 

wspo lnota wszystkich ochrzczonych. Jest darem Jezusa i tajemnicą obecnos ci 

Boga w s wiecie. Jest tez  z ywy poprzez obecnos c  Ducha Ś więtego, Kto ry ten 

Kos cio ł prowadzi i kształtuje. Ta s wiadomos c  przynalez nos ci do tej wspo lno-

ty pozwala takz e stawac  w obronie Kos cioła i wiary, bo us wiadamia nam ich 

znaczenie w naszym z yciu. Ci, kto rzy uwaz ają, z e bez Kos cioła s wiat byłby 

piękniejszy, lepszy, bardziej przyjazny dla człowieka, bez ograniczen  wyma-

ganych wiarą, nie wiedzą, jak bardzo się mylą. W chaosie tego s wiata Kos cio ł 

jest jedynym miejscem, gdzie wszystko jest na swoim miejscu, bo Bo g jest na 

pierwszym miejscu. Gdzie nauka jest znana i przewidywalna, bo jak Bo g nie-

zmienna. To Chrystus, to On jest istotą Kos cioła, wszędzie w nim się przeja-

wia i wszędzie działa: w Śłowie Boz ym, w Eucharystii, w konfesjonale, we 

wszystkich sakramentach. To włas nie Jezus jest Ś wiątynią Ojca, Ź ro dłem Ź y-

cia i Źbawienia. Włas nie w Kos ciele bije to Ź ro dło, bo zostając z nami w Eu-

charystii, karmi nas nie tylko Śłowem, ale i Śwoim Ciałem, abys my mieli z y-

cie wieczne. Warto o swoją wiarę zawalczyc . Wystarczy przełamac  stereoty-

się w nich spotykac , modlic  , sprawowac  Eucharystię i udzielac  sakramento w 

s więtych. Ale Jezus mo wi nam, z e prawdziwi czciciele będą wielbic  Ojca 

w Duchu i w prawdzie. Świątynie są miejscami, których bardzo potrzebujemy, 

ale to serce i dusza są miejscem, w kto rym Pan Bo g chce się w szczego lny 

sposo b z nami spotkac . Dlatego to takie waz ne, abys my nie tylko przychodzi-

li do s wiątyni jako obserwatorzy i statys ci, ale brali z ywy udział we wspo lno-

cie Kos cioła, kto rą załoz ył sam Jezus. Ś więty Piotr, kto remu Chrystus powie-

rzył klucze do kro lestwa niebieskiego, pomimo deklaracji o miłos ci ponad 

własne z ycie, niejeden raz zawio dł swojego Mistrza. Ale Bogu nie chodzi 

o ideały, bo wie ze jestes my słabi i grzeszni. Ź ąda jednak od nas takiego z y-

cia, aby było s wiadectwem prawdy o Jego nieskon czonej miłos ci do nas, do 

okazywania Mu czci i pełnienia Jego woli wszędzie tam, gdzie jestes my po-

słani. Ś wiątynia Boga jest s więta, a wy nią jestes cie, przypomina nam dzisiaj 

s więty Paweł. 



...I NIE TYLKO 

Potrzeba świątyni 

Uroczystos c  pos więcenia s wiątyni to dzien  naszego dziękczynienia za to, 

z e mamy kos cio ł. Niewierzącym s wiątynie nie są potrzebne. Jes li to od nich 

zalez y, niszczą je lub przeznaczają na inne cele: na sale koncertowe, muzea 

lub magazyny. Niewierzący nie dostrzegają sensu s wiątyni i troski o nią. 

Przypomnijmy, do czego ludziom wierzącym potrzebna jest s wiątynia. 

Potrzebna jest do spotkania z Bogiem. On w s wiątyni jest gospodarzem. To 

jest Jego własnos c . Jest to dom zbudowany przez ludzi dla Niego. On w nim 

czeka na kaz dego z nas. 

W katolickiej s wiątyni jest tabernakulum, miejsce szczego lnej obecnos ci 

Chrystusa, miejsce s więte. Źatem kto chce się spotkac  z Bogiem, kieruje swe 

kroki do s wiątyni. 

Kos cio ł jest potrzebny do słuchania słowa Boz ego. Ono w s wiątyni jest 

czytane z kart Pisma Ś więtego i głoszone w kazaniach. Poniewaz  słowo Boz e 

zawsze ma aktualne znaczenie, kto umie go słuchac , znajduje w nim odpo-

wiedz  na nurtujące go pytania. 

Kos cio ł jest potrzebny do spoz ywania pokarmu dającego z ycie wieczne. 

Pokarm ten Bo g przez ręce kapłana podaje przy ołtarzu. Komu zalez y na tym 

pokarmie, ten spieszy do kos cioła. 

Kos cio ł jest takz e potrzebny do spotkania z brac mi, kto rzy wyznają tę sa-

mą wiarę i z yją według tej samej hierarchii wartos ci. W s wiątyni gromadzi 

się wspo lnota nastawiona na wygranie doczesnos ci i wiecznos ci. 

Kos cio ł jest potrzebny człowiekowi do poznania siebie w s wietle prawdy. 

Dokonuje się to przede wszystkim w czasie modlitwy. Bo g kocha kaz dego 

człowieka takim, jakim on jest. To pozwala odpowiedziec  na miłos c  Boga ak-

tem akceptacji siebie. 

Ws ro d ludzi czasem trzeba zachowac  twarz kamienną, bo oni mają swoje 

wymagania i trzeba się z nimi liczyc . To męczy i utrudnia z ycie. Przed Bo-

giem kamienna twarz znika. „Taki dzis  jestem” – oto początek rozmowy 

z Bogiem. A On zawsze odpowiada: „Takiego cię kocham”. 

Obserwujemy, z e coraz więcej ludzi rezygnuje z chodzenia do kos cioła. 

py i zaufac  Jezusowi, aby dos wiadczyc  prawdziwego, duchowego Kos cioła, 

kto ry jest wsparciem, przewodnikiem i pomaga znalez c  sens we wszystkich 

aspektach z ycia. 

Panie! Przymno z  mi wiary i umocnij, abym potrafiła kaz dego dnia z yc  Bo-

giem i z Bogiem. Amen! 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

 Rodzice prosili go ze łzami, aby swego szlachectwa 

i swej nauki nie zakopywał w mroku gęstego lasu, lecz 

przywrócił dawną świetność swemu gasnącemu rodo-

wi, Wolfgang jednak z płaczem i wzruszeniem przypo-

mniał im słowa Jezusowe: "Kto więcej miłuje ojca 

i matkę, aniżeli Mnie, nie jest Mnie go-

dzien". Ucałowawszy ich ręce, pożegnał ich i udał się 

do Einsiedeln, gdzie go z radością przyjęto  

 Wolfgang urodził się ok. roku 924 w Wittembergii. Kie-

dy miał 7 lat, rodzice oddali go do słynnej wo wczas szko-

ły w Reichenau, nad Jeziorem Konstancjen skim. Po z niej Wolfgang studiował 

takz e w Wu rzburgu, gdzie wykładał wtedy sławny gramatyk, Śtefan z Nova-

ry. W roku 956 biskupem Trewiru został Henryk z Bambergu. Ten zaprosił 

do siebie Wolfganga, by poprowadził szkołę katedralną. Powierzył mu ro w-

noczes nie opiekę nad klerykami. W czasie podro z y z cesarzem Ottonem 

I zmarł arcybiskup Henryk (964). Źdołał jednak przed s miercią polecic  cesa-

rzowi jako swojego następcę włas nie Wolfganga. Cesarz najpierw uczynił go 

swoim kanclerzem po s w. Brunonie I Wielkim. Ź tym urzędem była związana 

metropolia. Wolfgang opus cił jednak nagle zamek i wstąpił do benedykty-

no w w Einsiedeln. Bezpos rednią przyczyną rezygnacji z honoro w, jakie go 

czekały, był oburzający widok, kto rego był codziennie s wiadkiem, obserwu-

jąc, jak karierowicze czynili, co tylko było w ich mocy, by swoich przeciwni-

ko w zepchnąc  na bok i zając  ich miejsce. Nie przebierali przy tym w s rod-

kach: pochlebstwo i przekupstwo było na porządku dziennym. W Einsiedeln 

Wolfgang zawarł przyjaz n  ze s w. Ulrykiem, biskupem Augsburga, kto ry czę-

sto bywał w klasztorze. On tez  udzielił Wolfgangowi s więcen  kapłan skich. 

Źapewne za poradą tego biskupa Wolfgang udał się w charakterze misjona-

rza na Węgry. Jego z ywot głosi, z e chociaz  Wolfgang opus cił mury opactwa, 

to jednak nie porzucił ducha s w. Benedykta. Oddał się do dyspozycji biskupa 

W Polsce we Mszy s w. niedzielnej systematycznie uczestniczy około 30 pro-

cent ochrzczonych. Pozostałe 70 procent kos cioła nie potrzebuje. To znak 

wzywający do głębokiej refleksji nad naszym jutrem. Decyzje muszą byc  

podjęte zdecydowanie. 

Dziękujemy za naszą s wiątynię i za kaz dą inną, kto ra wznosi się na pol-

skiej ziemi. Oby drogi do nich nigdy nie zarosły trawą! 
ks. Edward Śtaniek 



Passau, Pellegryna. Ten zaproponował go niebawem cesarzowi na wakującą 

stolicę biskupią w Regensburgu (973). Źaraz na początku swoich rządo w 

Wolfgang postawił sobie dwa cele: reformę klasztoro w, kto re znajdowały się 

w jego diecezji, oraz ustanowienie biskupstwa w Pradze. W roku 975 połą-

czył unią personalną z urzędem biskupa takz e godnos c  opata miejscowego 

klasztoru. Kiedy jednak zauwaz ył, z e tych obowiązko w nie da się pogodzic , 

gdyz  zbyt go absorbują obowiązki biskupa i opieka nad diecezją, wyznaczył 

następcę, kto ry kontynuował w opactwie zaprowadzoną przez niego refor-

mę. Tak więc dał początek opactwom w Niemczech o nowym duchu i gorli-

wos ci. Opactwu benedyktyn skiemu w Regensburgu zostawił takz e cenną 

bibliotekę.  

Wolfgangowi udało się spełnic  takz e i drugi cel z ycia. Mimo wielu trudno-

s ci przekonał cesarza Ottona I, aby zgodził się na ustanowienie biskupstwa 

w Pradze. Poparł go w tym ksiąz ę czeski, Bolesław II (973). Kiedy czyniono 

mu wymo wki, z e przez to okroił znacznie własną diecezję i pozbawił się pły-

nących z tego powodu dochodo w, zawołał: "Wolę pos więcic  siebie samego 

i to, co jest moje, byle tylko Kos ciołowi zapewnic  rozwo j!" Śam zredagował 

dokument erygujący nową diecezję. Dobry pasterz osobis cie nawiedzał swo-

ją owczarnię, zachęcał i pobudzał do gorliwos ci kapłano w, sam s wiecąc 

w tym najpiękniejszym przykładem. Niezmordowanie głosił Śłowo Boz e. 

Chciał, by moz liwie we wszystkich miastach były szkoły parafialne. Ksiąz ę 

Bawarii, Henryk, powierzył Wolfgangowi wychowanie swoich syno w: 

s w. Henryka, po z niejszego cesarza, i Brunona, po z niejszego biskupa Augs-

burga. Wolfgang miał takz e pewien wpływ na wychowanie co rek księcia Lu-

dwika Bawarskiego: bł. Gizeli, po z niejszej małz onki s w. Śtefana, kro la Wę-

gier, i bł. Brygidy, opatki w Regensburgu. W owym czasie pogan scy Węgrzy 

najechali na Niemcy i poczynili wielkie spustoszenie takz e w diecezji regens-

burskiej. Kiedy zas  w 987 roku wybuchła zaraza, Wolfgang ponownie okazał 

się ojcem dla swoich owieczek: nakazał otworzyc  wszystkie spichlerze i roz-

dac  zapasy, by nakarmic  głodnych.  

Źmarł w drodze do Śalzburga, w Pupping, w pobliz u Linzu, w wieku 70 lat, 

kiedy odprawiał Mszę s więtą, 31 paz dziernika 994 roku. Pochowano go 

w kos ciele s w. Emmerama. Papiez  s w. Leon IX zezwolił na jego kult, kiedy 

wyraził zgodę na przeniesienie relikwii Ś więtego do kos cioła opackiego 

w Pupping (1052). Gro b jego stał się miejscem pielgrzymek. Około 1200 r. 

powstało w Niemczech bractwo s w. Wolfganga. Na skutek legendy, jakoby 

Ś więty miał zakon czyc  z ycie jako prosty zakonnik w Mondsee, powstało tam 

jego drugie sanktuarium.   
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Obchodzimy dzisiaj Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego. 
Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich zmarłych i z yjących fundatorach, 
ofiarodawcach i budowniczych kos cioła. Dziękujemy wszystkim parafianom za tro-
skę swoją o s wiątynię. 
  W naszej parafii gościmy ks. Grzegorza Kucharskiego, prowincjała Śtowarzy-
szenia Misji Afrykan skich. Dziękujemy za posługę Śłowa. Po Mszy s w. będzie moz na 
zakupic  kalendarz misyjny wspierając działalnos c  Śtowarzyszenia Misji Afrykan -
skich. 
  Nabożeństwo różańcowe odprawiamy codziennie o godz. 17.30. Źapraszamy do 
wspo lnej modlitwy w kos ciele. Od niedzieli, 1 listopada do 8 listopada o godz. 17.30 
będziemy w modlitwie ro z an cowej polecac  Miłosiernemu Bogu naszych bliskich 
zmarłych. 
  Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej 
jest od poniedziałku do soboty (od 6.30 do naboz en stwa ro z an cowego). 
  W s rodę, 28 paz dziernika, przypada s więto S więtych Apostoło w Szymona i Judy 
Tadeusza. Modlitwą ogarniamy Biskupa Śeniora z racji przypadających imienin. 
  Od soboty, 24 października 2020 r. weszły nowe zasady bezpieczeństwa epi-
demicznego w kościołach. W naszej świątyni może w czasie Mszy św. i nabo-
żeństw przebywać do 85 osób. Prosimy zajmować miejsca wskazane. Przypo-
minamy 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. Wszystkie szczego łowe informacje znajdziemy na 
stronie parafialnej. 
  Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domu są moz liwe po wczes niej-
szym zgłoszeniu w zakrystii lub bezpos rednio u duszpasterzy. 
  Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne na rok 2021 moz na zamo -
wic  telefonicznie w godzinach  urzędowania kancelarii. Pamiętajmy, aby wczes niej 
zarezerwowac  intencje jubileuszowe i rocznicowe. Potrzebne dokumenty i sprawy 
losowe moz na załatwiac  poprzez kontakt z księdzem pełniącym w danym dniu dy-
z ur. 
  Dziękujemy za ofiary składane w czasie Mszy s w. przeznaczone na potrzeby na-
szej s wiątyni. Źa tydzien  materialna ofiara będzie zbierana na potrzeby naszej para-
fii. 
  Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Źmarłych będziemy polecać Bo-
gu w modlitwie podczas wypominek jednorazowych (od 1 do 8 listopada w czasie 
modlitwy ro z an cowej o godz. 17.30), wypominek rocznych (w niedziele w ciągu ro-
ku o godz. 10.15) i w czasie 30 Mszy s w., kto re odprawimy w listopadzie. Na stoli-
kach z prasą katolicką wyłoz one są kartki, kto re prosimy zabrac  i wypisac  zmarłych 
polecanych naszej modlitwie. Wypominki wraz z ofiarą moz na złoz yc  w zakrystii lub 
u duszpasterzy na plebanii. 
  W uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. odprawimy w porządku nie-
dzielnym: 7.30; 9.00; 10.30, 12.00; 18.00 i 19.30. Nie będzie procesji i wspo lnej 
modlitwy na cmentarzach. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 26.10     
6.00   za zm. Tadeusza Rajskiego 
18.00  1. za zm. Jerzego Jabłon skiego; 2. za zm. Marię Cibicką (23 greg.) 
      3. za zm. Tadeusza Jakubca; 4. za zm. Mariana Korzonkiewicza 
WTOREK - 27.10 
6.00   1. za zm. Karola Wajdę; 2. za zm. Andrzeja Rzeszutko 
18.00  1. za zm. Jo zefa; 2. za zm. Andrzeja Bieguna 
      3. za zm. Marię Cibicką (24 greg.) 
ŚRODA - 28.10 - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA   
6.00   za zm. Ryszarda Gutowskiego 
18.00  1. za zm. Tadeusza Holcmana z synem Ździsławem 
      2. za zm. Czesławę Gewinner w 1 r. s m.; 3. za zm. Tadeusza Palecznego 
      4. za zm. Marię Cibicką (25 greg.); 5. za zm. Bogusława Goryla 
CZWARTEK - 29.10   
6.00   za zm. Witolda Gieleckiego 
18.00  1. za zm. Źbigniewa Mieszczaka i Krystynę Kubanek 
      2. za zm. Marię Cibicką (26 greg.) 
      3. za zm. z rodzin Lorko w, Śpratko w i Czerwien co w 
PIĄTEK - 30.10        
 6.00  za zm. Barbarę Grabowską 
18.00  1. Dzięk.-błag. w int. Gabrieli i Pawła w 10 rocz. s lubu 
      2. Dzięk.-błag. w int. Tomasza Lorka z ok. 55 rocz. urodzin 
      3.  za zm. Marię Cibicką (27 greg.) 
SOBOTA - 31.10          
6.00   1. Dzięk.-błag. o zdrowie i potrzebne łaski dla męz a Kazimierza z ok. 70 ur. 
      2. za zm. Marię Cibicką (28 greg.) 
18.00  1. za zm. w miesiącu paz dzierniku: Karol Wajda, Adam Wandzel, Tadeusz  
      Rajski, Andrzej Rzeszutko, Ryszard Gutowski, Witold Gielecki, Janina     
      Drozdek, Maria Śzutkowska, Bogusław Wawrzuta, Renata Dan da, Maria   
      Benesz, Jan Jenkner, Regina Grzybowska; 2. za zm. Helenę Les niak 
NIEDZIELA - 01.11 - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
7.30   za zm. Tadeusza Jakubca 
9.00   1.  za zm. Marię Cibicką (29 greg.); 2. za zm. Ryszardę Goszczyn ską 
10.30  1. za zm. Antoniego Pieniąz ka; 2. za zm. Czesławę Ś lusarczyk 
12.00  1. za zm. męz a Jo zefa Jarego, siostrę Lidię Dobiję, rodzico w Annę i Feliksa 
      Reczko oraz Mariannę i Władysława Jarych 
      2. za zm. wypominanych w listopadzie 
17.30  Ro z aniec za zmarłych 
18.00  za zm. Jana Barłoga z rodzicami 
19.30  za zm. Piotra Gluzę 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Ef 4, 32 - 5, 8; Ps 1; Łk 13, 10-17 

Wtorek: Ef 5, 21-33; Ps 128; Łk 13, 18-21 

Środa: Ef 2, 19-22; Ps 19; Łk 6, 12-19 

Czwartek: Ef  6, 10-20; Ps 144; Łk 13, 31-35 

Piątek: Flp 1, 1-11; Ps 111; Łk 14, 1-6 

Sobota: Flp 1, 18b-26; Ps 42; Łk 14, 1. 7-11 

Niedziela: Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24; 1 J 3, 1-3 

         Mt 5, 1-12a 

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 

Śprawy 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

