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Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego 

Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebie-

skie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani sy-

nami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem 

do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego 

powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albo-

wiem wielka jest wasza nagroda w niebie». 

I czytanie: Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24 

II czytanie: 1 J 3, 1-3; Ewangelia:  Mt 5, 1-12a 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

W przypadającą na tę niedzielę uroczystos c  Wszystkich Ś więtych otrzymu-

jemy przepiękne słowa Jezusowych błogosławien stw. Błogosławien stwa, 

konfrontują nas z rzeczywistos cią z ycia, dotykają codziennych problemo w 

i pozwalają na nie spojrzec  inaczej, z nadzieją i wiarą. Wspo łczesny s wiat ofe-

ruje drogę na skro ty, proponuje łatwe i tanie szczęs cie, oparte gło wnie 

na konsumpcji. Dlatego odrzuca błogosławien stwa, odrzuca ro wniez  s wię-

tos c . Uwaz a ją za dewocję, kojarzy ze słabos cią charakteru, twierdzi, z e jest 

odrealniona, albo nie na nasze czasy. Pan Bo g złoz ył w sercu kaz dego czło-

wieka pragnienie szczęs cia, jako pierwotną tęsknotę i pragnie odpowiedziec  

na nią. Ta Ewangelia mo wi włas nie o szczęs ciu, bo błogosławiony, to szczę-

s liwy. Nie jest to jednak wizja beztroskiej idylli, jaką często przedstawiamy 

sobie, gdy mys limy o szczęs ciu na nasz ludzki sposo b. Osiem błogosła-

wien stw to Jezusowa recepta na z ycie prawdziwie szczęs liwe, mimo wielu 

Dzisiejszy dzien  przypomina nam o rados ci jaką przez ywa Kos cio ł czcząc 

tych wszystkich, kto rzy dos wiadczają niewypowiedzianego szczęs cia w nie-

bie. To cel kaz dego człowieka, kto ry powinien napełniac  nas nadzieją, umac-

niac  w chwilach trudnych, dodawac  sił, aby podnosic  się z upadko w. Często 

ten dzien  mylimy ze wspomnieniem wszystkich zmarłych, zwłaszcza tych, 

kto rzy jeszcze nie osiągnęli wiecznego szczęs cia i potrzebują naszej modli-

twy. Dlatego idziemy na groby naszych bliskich, kto rych poz egnalis my na tej 

ziemi i nie raz bardzo nam ich brakuje. Ale w dzisiejszej Ewangelii Jezus 

zwraca naszą uwagę na to, jak mamy z yc , aby droga nasza zakon czyła się 

szczęs ciem wiecznym. Na s wiecie jest wiele zła, trudnos ci, cierpienia, co wi-

dzimy na kaz dym kroku w naszym z yciu lecz wszystko to moz e prowadzic  

nas do szczęs cia, jakie osiągnęli juz  s więci. Jezus patrząc na słuchające Go 

tłumy nazywa ich błogosławionymi, czyli szczęs liwymi, bo w smutku ich po-

cieszy i łzę kaz dą otrze, a utrudzenie zamieni w rados c  jez eli pozwolą popro-

wadzic  się Jego drogami. Jez eli nauczą się słuchac , a serca ich będą czyste, 

jez eli będą siewcami pokoju, to zostaną nazwani synami Boż ymi. I chociaz  

s wiat moz e im urągac , przes ladowac , mo wic  o nich kłamstwa to Bo g, kto ry 

patrzy w ludzkie serca, widząc w nich Śwoje odbicie, nagrodzi ich wiecznym 

szczęs ciem. I do nas dzis  mo wi Jezus: jez eli czyste są wasze serca i intencje, 

jez eli pragniecie zgody i pokoju, i dąz ycie do niego, jez eli dobrem przeciw-

stawiacie się złu Ciesżcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasża nagroda 

w niebie.  



...I NIE TYLKO 

W niebie nie ma demokracji 

Ż yjemy w s wiecie, kto ry chlubi się demokracją, mimo z e dostrzega nie tyl-

ko jej osiągnięcia, ale i braki. Często, gdy demokracja boli, gdy rani innych, 

moz na słyszec  zdanie, z e to jest ustro j dobry dla s więtych. Nic bardziej myl-

nego. W niebie nie ma demokracji i nikt za nią nie tęskni. Tam jest pełna wol-

nos c  i kaz dy zna swe miejsce we wspo lnocie i zadania, jakie winien wobec 

niej wykonac . Tam nikt nikim nie rządzi. Tam jedynym władcą jest Bo g Oj-

ciec, a prawem z ycia jest posłuszna miłos c . 

Ż adna szczęs liwa rodzina na ziemi nie jest zbudowana w oparciu o prawo 

demokracji. Ona wspiera się na mądrym autorytecie ojca. I to jest obraz nie-

ba. Idąc do niego, trzeba zapytac , o ile demokracja pomaga w dorastaniu do 

miłos ci, a o ile przeszkadza. 

Błogosławien stwa podane przez Jezusa są ponad wszelkimi ustrojami. Bo g 

się nie wtrąca do programo w ustrojowych na ziemi. Śam zawsze jest wzorem 

ojca, kto ry prowadzi rodzinę i zalez y Mu na jej szczęs ciu. 

Śzczęs liwa rodzina moz e funkcjonowac  w kaz dym ustroju, nawet najbar-

dziej nieludzkim. A liczba szczęs liwych rodzin decyduje o wyborze ustroju. 

Jes li takich rodzin jest wiele, to szukają ludzi na stanowiska społeczne, by 

pełnili funkcję dobrych ojco w. Jes li rodziny męczą się z problemami, to szu-

kają takiej formy ustrojowej, by władzę przejął generał i wprowadził stan 

wyjątkowy. 

Uczen  Chrystusa winien pamiętac  o tym, z e doskonalenie miłos ci polega 

na budowaniu więzo w braterskich na wzo r szczęs liwej rodziny. 
ks. Edward Śtaniek 

trudo w i wyrzeczen . W tym Śłowie jest ukryte z ro dło chrzes cijan skiego opty-

mizmu. Ubodży w duchu, łagodni, miłosierni, wprowadżający poko j, cżystego 

serca mają nie tylko otwartą drogę do przebywania z Bogiem, ale Bóg jest tym, 

kto ry troskliwie pochyla się nad cierpiącymi, udręczonymi i przes ladowany-

mi z Jego powodu. Kaz dy, kto dąz y do Kro lestwa Niebieskiego powinien 

skonfrontowac  swoje ludzkie mys lenie z zamysłem Boz ym. Śzczęs cie i praw-

dziwa s więtos c  polega na drodze pokory i całkowitego zaufania Bogu. Dro-

dze, kto ra prowadzi do z ycia Chrystusem i z Chrystusem, do odkrycia Boga 

jako Ojca, do otwarcia się na działanie Ducha Ś więtego. Tylko Duch Ś więty 

moz e obdarowac  nas pełnym zrozumieniem sensu błogosławien stw i spra-

wic , z e zaczniemy nimi z yc . 

Panie! Otwieraj moje serce, abym potrafiła zrozumiec , jak wielki dar ofia-

rujesz mi kaz dego dnia. Amen! 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  Najmocniejszym śladem, jaki Willibrord odci-

snął na założonym przez siebie Kościele 

w Holandii, wydaje się być jego misyjność. Przez 

wiele dziesiątków lat malutka Holandia była 

krajem o największej liczbie misjonarzy 

na świecie.  

  Willibrord urodził się w Northumbrii około 

658 r. Jego ojciec, Wilgilis, po s mierci małz onki 

udał się na pustelnię i tam zamieszkał z kilku to-

warzyszami. Willibrord ro wniez  został benedyk-

tyn skim mnichem, wstąpił do opactwa w Ripon. W wieku 20 lat, za zezwole-

niem opata, udał się do Irlandii, do Rathmelsigi, pod kierownictwo głos nego 

s więtos cią i wiedzą opata Egberta. Ż jego tez  polecenia otrzymał s więcenia 

kapłan skie. Miał wo wczas 30 lat (688). 

 Juz  jako kapłan popłynął wraz z kilkoma towarzyszami ok. 690 r. do Fryzji 

(Holandia), gdzie podjął pracę misyjną. W owym czasie Irlandia słynęła 

z licznych klasztoro w, z kto rych wyruszali misjonarze do Anglii, Niemiec, 

Belgii, Holandii, Danii i do Śkandynawii. To oni przyczynili się znacznie do 

nawro cenia tych ludo w. Kro l Franko w, Pepin II, wydelegował Willibrorda do 

Rzymu w celu uzyskania kos cielnych uprawnien  na ten teren misyjny. Willi-

brord otrzymał je od papiez a s w. Śergiusza I. Papiez  podarował mu ponadto 

relikwie s więtych i naczynia liturgiczne. 

Misjonarze udali się najpierw do Austrazji, kto ra stanowiła częs c  Fryzji. 

Pozyskali tam dla Ewangelii bardzo wielu mieszkan co w, w tym takz e znako-

mitych pano w. Willibrord obrał sobie za stałą rezydencję miasto Anversa. 

Pracę misjonarzy wspierał s w. Amand, biskup Utrechtu, kto ry od lat prowa-

dził tu pracę apostolską. Przeszkodą dla misjonarzy był jednak pewien 

mnich, imieniem Śuitbert, kto ry - wys więcony na biskupa - działał samowol-

nie i uwaz ał Willibrorda i jego towarzyszy za intruzo w. W tej sytuacji Willi-

brord czuł się zmuszony udac  się powto rnie do Rzymu. Śergiusz I, po wysłu-

chaniu relacji, udzielił mu sakry biskupiej w roku 695, w wigilię dnia s w. Kle-

mensa. Na tę pamiątkę Willibrord odtąd obrał sobie imię Klemensa. Papiez  

nadto nadał mu paliusz arcybiskupa, by mo gł w razie potrzeby na ziemiach 

pozyskanych dla Chrystusa mianowac  biskupo w. 

Po powrocie do Holandii Willibrord zamieszkał na stałe w Utrechcie (po 

s mierci s w. Amanda). Wystawił tu katedrę i dom biskupi. Odbudował takz e 



sanktuarium s w. Marcina, kto re wystawił tam niegdys  s w. Wilfryd. W roku 

698 Willibrord wybudował kos cio ł w Trewirze i klasztor w Esternacht 

w dzisiejszym Księstwie Luksemburskim. Podobny klasztor benedyktyn ski 

załoz ył w 714 roku w Limburgu. W tych fundacjach hojnie wspierał Willi-

brorda kro l Pepin II i jego małz onka, Irmina. Duz ą zasługą Willibrorda dla 

kultury s redniowiecznej było załoz enie szkoły katedralnej w Utrechcie, jedy-

nej wo wczas w Europie po łnocnej obok szkoły katedralnej w Trewirze. War-

to tez  wiedziec , z e Willibrord jako jeden z pierwszych pojął znaczenie jedno-

litej chrzes cijan skiej rachuby czasu dla ewangelizacji (upowszechniał licze-

nie lat "od narodzenia Jezusa Chrystusa"). 

Żachęcony powodzeniem misji we Fryzji, wraz ze swoimi towarzyszami 

udał się do Śzlezwigu i Danii. Tu jednak spotkało go niepowodzenie, omal nie 

stracił z ycia. Wycofał się i udał się do Turyngii, gdzie z honorami przyjął go 

tamtejszy ksiąz ę, Heden II. Na zaproszenie kro la Franko w udał się na jego 

dwo r, gdzie udzielił chrztu jego synowi, Pepinowi III. 

W roku 718 zasiadł na tronie Franko w Karol Młot. Wkro tce zmarł kro l 

Fryzo w, Radbod, kto ry pokonany przez Pepina II, pozostał wrogiem chrze-

s cijan. Dlatego korzystał z kaz dej okazji, by ich nękac . Teraz Willibrord mo gł 

powro cic  do Utrechtu. Żachowało się kazanie z 714 roku, kto re Willibrord 

wygłosił przed Radbodem: "Nie Bo g jest Tym, kto remu oddajesz czes c , lecz 

diabeł, kto ry ciebie, o kro lu, zapędził w najgorsze zas lepienie, aby wydac  

twoją duszę na wieczne potępienie. Albowiem nie ma innych bogo w pro cz 

Tego Jedynego, kto ry stworzył niebo i ziemię, i morze. Ten, kto oddaje Mu 

czes c  w prawdziwej wierze, osiągnie z ycie wieczne. O tym zas wiadczam to-

bie dzisiaj, jako Jego sługa, abys  w kon cu odwro cił się od kłamstwa starego 

zabobonu, w kto rym trwali twoi przodkowie, i uwierzył we wszechmocnego 

Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Abys  ochrzczony w z ro dle z ycia, ob-

mył się ze wszystkich twoich grzecho w, odrzucając całą twoją złos c  i nie-

sprawiedliwos c ".  

Wiek i poniesione trudy misyjne stargały odporny organizm Willibrorda. 

Żmarł w opactwie w Echternacht 7 listopada 739 r. w wieku 81 lat. Jego reli-

kwie złoz ono w kos ciele opactwa w Echternacht. Jest patronem diecezji 

w Utrechcie, Haarlem, Niderlando w i Luksemburga. Jego pomocy wzywali 

chorzy na padaczkę i choroby sko ry oraz ludzie cierpiący na skurcze 

i drgawki. Nazywany jest Apostołem Fryzji. 

W ikonografii s w. Willibrord przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego 

atrybuty: beczka, mitra, pastorał, dziecko na księdze, model kos cioła.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 W dzisiejszą niedzielę przypada liturgiczna uroczystość Wszystkich Świę-
tych. Nasza parafia otrzymała relikwie s w. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej s wię-
tych rodzico w – Ludwika i Marii Martin.  
 Wyszło rozporządzeniem władz pan stwowych o zamknięciu cmentarzy 

od 31 paz dziernika do 2 listopada. Przypominamy o moz liwos ci zyskania odpustu 
zupełnego za zmarłych, kto ry w tym roku decyzją Penitencjarii Apostolskiej moz e-
my uzyskac  przez 8 dowolnie wybranych dni w miesiącu listopadzie. 
 W poniedziałek obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 

Msze s w. w naszym kos ciele odprawimy o godz. 6.00; 9.00; 16.00 i 18.00. 
 Modlitwa różańcowa za zmarłych będzie od 1 do 8 listopada o godz. 17.30. 

Żapraszamy do wspo lnej modlitwy w kos ciele. 
 W środę wspomnienie św. Karola Boromeusza. Czterdzieści lat temu w tym 

dniu przyjął sakrę biskup Janusz Zimniak, pierwszy wikariusz naszej parafii. Po-
lecajmy Bogu Biskupa Śeniora w naszych modlitwach. 
 Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyj-

ne w s rodę po Mszy s w. wieczornej. Śpotkanie będzie w formie zdalnej, na naszym 
parafialnym kanale YouTube.  
 W pierwszy czwartek miesiąca Modlimy się za pasterzy Kos cioła i prosimy 

o nowe powołania. 
 W pierwszy piątek czcimy Najs więtsze Śerce Pana Jezusa. Msza s w. w intencji 

senioro w zostanie odprawiona o godz. 9.00, a w intencji dzieci o godz. 16.30. 
 W pierwszą sobotę miesiąca oddajemy czes c  Niepokalanemu Śercu Najs więtszej 

Maryi Panny. 
 Przypominamy o nowych zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w ko-

ściołach. W naszej świątyni może w czasie Mszy św. i nabożeństw przebywać 
do 85 osób. Prosimy zajmować miejsca wskazane. 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. 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 za-

mo wic  telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii. Pamiętajmy, aby wcze-
s niej zarezerwowac  intencje jubileuszowe i rocznicowe. Potrzebne dokumenty 
i sprawy losowe moz na załatwiac  poprzez kontakt z księdzem pełniącym dyz ur. 
 Dziękujemy za ofiary składane w czasie Mszy s w. przeznaczone na potrzeby 

naszej parafii.  Ża tydzien  materialna ofiara będzie zbierana na cathedraticum i po-
trzeby diecezji. 
 Naszych bliskich zmarłych polecamy Bogu 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 roku o godz. 10.15) i w czasie 30 Mszy 
s w., kto re odprawimy w listopadzie. Na stolikach z prasą katolicką wyłoz one są kart-
ki, kto re prosimy zabrac  i wypisac  zmarłych polecanych naszej modlitwie. Wypo-
minki wraz z ofiarą moz na złoz yc  w zakrystii lub u duszpasterzy na plebanii.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 02.11 - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 
6.00   za zm. wypominanych w listopadzie 
9.00   za zm. z rodzin: Pawełczyko w i Śtachuro w 
16.30  za zm. Śtanisławę i Jana Nawrockich 
18.00  1. za zm. Henryka Orzechowskiego w 2 rocz. s m. 
      2. za zm. Marię Cibicką (30 greg.) 
WTOREK - 03.11 
6.00   1. za zm. Henryka Karasin skiego; 2. za zm. Żdzisławę Pawlaczyk 
18.00  1. za zm. Pawła Kempnego; 2. za zm. Jadwigę Pikon  
      3. za zm. wypominanych w listopadzie; 4. za zm. Czesławę Gewinner 
ŚRODA - 04.11 - WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA 
6.00   za zm. Karolinę i Śtefana Śtelmaszko w i zm. z rodziny 
18.00  1. za zm. Wiktorię Żałuską; 2. za zm. Danutę Mendroch 
      3. za zm. wypominanych w listopadzie;  
      4. za zm. Jana Wnuczka - seniora (1 greg.); 5. za zm. Bolesława Ś lusarza 
CZWARTEK - 05.11  
6.00   za zm. wypominanych w listopadzie 
18.00  1. za zm. Jadwigę Procner; 2. za zm. Jana Wnuczka (2 greg.) 
      3. za zm. z rodzin: Włochowiczo w, Horbowskich i Lajbigo w 
      4. za zm. Adolfa Kubicę 
PIĄTEK - 06.11        
 6.00  Msza s w. wynagradzająca za zniewagi i bluz nierstwa wobec  
      Najs więtszego Śakramentu 
9.00   za zm. Jana Wnuczka (3 greg.) 
16.30  Msza Ś więta w intencji dzieci 
18.00  1. za zm. Marię Luranc w 47 rocznicę s mierci 
      2. za zm. wypominanych w listopadzie; 3.  za zm. Janinę Dubiel 
SOBOTA - 07.11          
6.00   1. za zm. wypominanych w listopadzie; 2. za zm. Jana Wnuczka (4 greg.) 
18.00  1. za zm. Joannę Muskałę, Bibiannę, Śtefana Gramo w; Gertrudę,         
      Wincentego, Piotra, Elz bietę Śzołtysko w 
      2. za zm. Ewę Damek z rodzicami i rodzen stwem; 3. Erykę Paluch 
NIEDZIELA - 08.11 - 32 NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30   za zm. z rodzin: Donociko w i Śkoczylaso w 
9.00   1.  za zm. Żofię Giertler; 2. za zm. Jana Wnuczka (5 greg.) 
10.30  1. za zm. syna Dariusza Ś cieszka w 12 rocz. s m. oraz rodzico w  
      Annę i Jana oraz Władysława 
      2. za zm. Jo zefa Bran kę w 15 rocz. s m. i Żofię Bran kę w 1 rocz. s m. 
12.00  za zm. Wandę Hodur w 11 rocz. s m. 
18.00  1. za zm. Andrzeja Muchę w 18 r. s m., rodzico w Żofię i Franciszka oraz    
      siostrę Aleksandrę; 2. Msza Ś więta w intencji Ojczyzny – „Śolidarnos c ” 
19.30  za zm. wypominanych w listopadzie  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27; 1 Kor 15, 20-24a. 25-28 

             Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a 

Wtorek: Flp 2, 5-11; Ps 22; Łk 14, 15-24 

Środa: Flp 2, 12-18; Ps 27; Łk 14, 25-33 

Czwartek: Flp 3, 3-8a; Ps 105; Łk 15, 1-10 

Piątek: Flp 3, 17 - 4, 1; Ps 122; Łk 16, 1-8 

Sobota: Flp 4, 10-19; Ps 112; Łk 16, 9-15 

Niedziela: Mdr 6, 12-16; Ps 63; 1 Tes 4, 13-18; Mt 25, 1-13 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 35 osób  

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 

  codżiennie od poniedżiałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godż. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godż. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godż. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut prżed Msżą św.  

  wieczorem: od godż.17.30, a w piątek i sobotę od godż. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  niecżynna 

Środa - niecżynna 

Czwartek - niecżynna 

Piątek - niecżynna 

Sprawy losowe można żałatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

ż księdżem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

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

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

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

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 
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