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Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: 

«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który 

mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. 

Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według 

jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, 

puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on 

również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozko-

pawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. 

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. 

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć 

i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyska-

łem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach 

niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” 

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, prze-

kazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: 

„Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma 

cię postawię: wejdź do radości twego pana!” 

I czytanie: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 128 

II czytanie: 1 Tes 5, 1-6; Ewangelia: Mt 25, 14-30 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

W dzisiejszej perykopie otrzymujemy przypowies ć  o talentaćh. Jak we 

wszystkićh przypowies ćiaćh Pan Jezus ućzy nas ponadćzasowyćh prawd po-

trzebnyćh w z yćiu. Bo g jest dla nas niezmiernie hojny i przez ćałe z yćie obda-

rowuje nas ro z nymi zdolnos ćiami, kto re powinnis my rozwijać , pomnaz ać  

i dzielić  się z innymi. Nie jest istotne jakiej dziedziny dotyćzą te talenty; ćzy 

dućhowej, intelektualnej, artystyćznej, ćzy innyćh, bardziej ćodziennyćh, jak 

gotowanie, szyćie, ogrodnićtwo, opieka nad ćhorymi i mniej sprawnymi itp. 

Waz ne jest odkrywanie w sobie, ćzym nas Bo g obdarował i jak słuz yć  innym 

swoimi zdolnos ćiami. Nie moz na tez  mo wić : nićzego nie potrafię, nie mam 

z adnyćh talento w, jestem beznadziejny, do nićzego się nie nadaję. To jest 

kłamstwo, kto re szatan stara się zasiać  w naszyćh serćaćh. Uleganie temu 

kłamstwu prowadzi do apatii, depresji, nałogo w, zmarnowania największego 

daru od Boga, jakim jest nasze z yćie. Otrzymalis my tez  talenty mniej oćzywi-

ste, takie jak dar przebaćzania, zdolnos ć  do koćhania swoićh nieprzyjaćio ł, 

dar odwagi w wyznawaniu wiary. Moz e warto zastanowić  się, jak korzysta-

my z tego wielkiego obdarowania, bo kiedys  będzie się trzeba rozlićzyć .  

Kaz dy z nas jest jedyny i niepowtarzalny i ma swoją misję do spełnienia. 

Bo g rozdziela swoje dary, kto re pozwalają nam wypełniać  te zadania kaz de-

mu według jego zdolności. Dlatego błędem jest poro wnywanie się z innymi, 

kto re najćzęs ćiej prowadzi do zazdros ći, komplekso w, a nawet agresji. Cza-

sem odwrotnie: do pyćhy, lekćewaz enia, pogardy. Jest jeszćze jeden waz ny 

aspekt w tej przypowies ći, mianowićie nasza postawa wobeć Boga nie moz e 

być  naznaćzona straćhem, lękiem przed karą, poniewaz  straćh paraliz uje z y-

ćie ćzłowieka. W miłos ci nie ma lęku, lecz doskonała miłos c  usuwa lęk, po-

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że 

jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, 

gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. 

Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wie-

działeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. 

Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie był-

bym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, 

a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie 

dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 

co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam 

będzie płacz i zgrzytanie zębów”». 



...I NIE TYLKO 

O co proszę?  

O hojność i mądrość w rozwijaniu swoich życiowych talentów 

 „Przywołał swoje sługi i przekazał im swo j majątek” (w. 14). Us wiadomię 

sobie, z e Bo g powołująć mnie do z yćia, przekazał mi swo j majątek. Tym ma-

jątkiem jestem ja i talenty, kto re mi dał. Bardzo Mu na mnie zalez y. 

Jak głęboko wierzę w prawdę, z e nabrałem wartos ći w oćzaćh Boz yćh i z e 

On mnie miłuje (por. Iz 43,4)? Jakie jest moje poćzućie własnej wartos ći? Czy 

moje z yćie i powołanie przez ywam jako dar? Czy są one dla mnie z ro dłem 

rados ći? 

W dzisiejszej przypowies ći Chrystus ukazuje nam ćzłowieka posiadająće-

go ogromny majątek, kto ry przekazuje do dyspozyćji swoim sługom – jedne-

mu pięć , drugiemu dwa, a trzećiemu jeden talent. Za ćzaso w Jezusa talent 

posiadał tak wielką wartos ć , z e przećiętny ćzłowiek musiałby na niego pra-

ćować  około 20 lat. Majątek, kto rym mieli więć zarządzać  słudzy był ogrom-

ny i dawał wiele moz liwos ći do tego, aby go w ćos  zainwestować  i pomnaz ać . 

Włas ćićiel nie ogranićzał ićh w sposobie zarządzania nim, ale spodziewał się 

kreatywnos ći, zaangaz owania i wysiłku włoz onego w to, aby jego dobra się 

nie marnowały. I kiedy wro ćił aby się z nimi rozlićzyć  nie oćzekiwał jednako-

wyćh zysko w, nie oćeniał sposobu zarabiania jego majątkiem, ale ućzćiwej 

praćy i wykorzystania moz liwos ći jakie mieli.  

Ro wniez  kaz dego z nas Bo g hojnie obdarował, nie srebrem ani złotem, ale 

zdolnos ćiami i umiejętnos ćiami, kto re są naszymi talentami do tego, aby po-

mnaz ać  dobro w rodzinaćh, w Ojćzyz nie i w s wiećie. Niestety ćzęsto zapomi-

namy o tym, z e to ćo otrzymalis my nie jest naszą własnos ćią, ale darem do 

budowania kro lestwa niebieskiego i kiedys  będziemy musieli się z tego rozli-

ćzyć . To od nas zalez y, ćzy usłyszymy od Chrystusa słowa poćhwały za trud 

i ućzćiwą praćę, oraz nagrodę – Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wielo-

ma cię postawię; wejdź do radości swego pana!  

Panie, daj kaz demu z nas łaskę mądros ći, abys my ćzerpiąć ze Stołu Słowa 

i Stołu Chleba, wdzięćzni za dary, kto re ćodziennie otrzymujemy, umieli słu-

z yć  Ci wiernie i gorliwie tym, ćo z miłos ći Twojej otrzymujemy. 

nieważ lęk kojarzy się z karą (…) (1J 4,18) 

Panie! Dziękuję za wszystkie talenty, jakimi obdarzasz mnie przez ćałe 

moje z yćie i przepraszam za te, kto re „zakopałam”. Amen! 



„Kaz demu dał według jego zdolnos ći” (w. 15). Nie ma ćzłowieka, kto rego 

Bo g by nie obdarował. Kaz dy otrzymuje pełnię daro w według zamiaro w 

Stwo rćy. Jakie są moje największe talenty? 

Za kto re z talento w ćhćiałbym Panu Bogu szćzego lnie podziękować ? Czy 

potrafi ę zaakćeptować  moje braki? Czy nie ulegam kompleksom, ućzućiu 

zazdros ći? 

Talenty otrzymane od Boga kryją w sobie ogromną moć rozwoju. Są dla 

mnie wyzwaniem. Domagają się mojego wspo łdziałania (ww. 19-25). Kto re 

z otrzymanyćh talento w najbardziej rozwijam, a kto re zakopuję? 

Zauwaz ę, z e Jezus w przypowies ći o talentaćh kładzie naćisk na „wiernos ć  

w niewielu rzećzaćh” (ww. 21-23). Dla Boga nie jest najwaz niejsza wielos ć  

rzećzy, kto re wykonuję, ale wiernos ć , z jaką podćhodzę do najmniejszyćh 

obowiązko w. Co mogę powiedzieć  o wiernos ći Bogu w drobnyćh rzećzaćh? 

W modlitwie zawierzenia oddam Jezusowi swoje z yćiowe talenty, popro-

szę, aby był gospodarzem mojego majątku, strzegł go i pomagał pomnaz ać . 

Oddam Mu siebie, powtarzająć: „Rozporządzaj moim z yćiem według Twoićh 

zamierzen !”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator  

Nie śpijmy przeto ale czuwajmy 

 Pierwsze ćzytanie mszalne, wyjęte z Księgi Przysło w, maluje obraz kobie-

ty nazwanej dzielną. Jej „wartos ć  przewyz sza perły”; jest piękna – przede 

wszystkim dzięki ćnotom wiernos ći, praćowitos ći oraz praktyćznego podej-

s ćia do z yćia, włas ćiwego kobietom szlaćhetnym i dobrym. Stanowi ona ser-

će rodziny, okazuje wraz liwos ć  na kaz dą biedę oraz niesie pomoć ubogim 

i nędzarzom. Biblijny ideał moćno kontrastuje z tym, ćo ostatnio widzimy na 

naszyćh ulićaćh. Nie znaćzy to jednak, z e straćił na aktualnos ći. Przećiwnie, 

to włas nie kos ćioły są miejsćem, w kto rym jest on niestrudzenie przypomi-

nany. Ideał kobiety namalowany w starotestamentowej księdze obliguje do 

okazywania szćzego lnej wdzięćznos ći Bogu przez męz ćzyzn mająćyćh z ony, 

matki, ćo rki i siostry, kto ryćh ćzyny nalez y sławić  „w bramie”, ćzyli publićz-

nie. 

Przez sławienie szlaćhetnyćh kobiet, starotestamentowy mędrzeć patrzy 

na s wiat, w kto rym potrzebujemy dobroći, piękna i pos więćenia niewiast 

w darze ofiarnej miłos ći. Pierwszy List s w. Pawła do Tesalonićzan jest naj-

starszym pismem Nowego Testamentu. Powstał na samym poćzątku drugiej 

połowy I wieku, zanim zostały spisane ćztery kanonićzne Ewangelie. Apostoł 

Paweł ukazuje horyzonty przyszłos ći, kto ra połoz y kres wszystkiemu, ćo złe. 



CYTAT PRZY KAWIE 

Pamiętaj, że wszystko to, co ci się przydarza dobrego czy złego, 
pochodzi od Boga, abyś z jednej strony nie wbijał się w pychę,  

a z drugiej nie tracił odwagi. 
św. Jan od Krzyża  

Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu. 
Mark Twain   

To, ćo się dzieje w s wiećie, ćzęsto przypomina krajobraz przed potopem, 

gdzie nie było miejsća na refleksję ani opamiętanie. Byłoby nieszćzęs ćiem, 

gdyby ten stan dućha miał się udzielać  wyznawćom Jezusa Chrystusa. Mamy 

być  synami s wiatłos ći i dnia, a nie ćiemnos ći i noćy. Obrazem dućhowego 

otępienia i letargu jest sen, stąd wezwanie: „Nie s pijmy przeto jak inni, ale 

ćzuwajmy i bądz my trzez wi”. 

Przypowies ć  o talentaćh ro z nićuje wartos ć  majątku, kto ry został powie-

rzony trzem sługom: pięć  talento w, dwa i jeden – „kaz demu według jego 

zdolnos ći”. Wszysćy trzej otrzymali szansę, ale nie kaz dy ją wykorzystał. Bo g 

zna swoje sługi i wie, na ćo nas stać , ale nie kaz dy wykorzystuje moz liwos ć  

pomnoz enia otrzymanyćh daro w. Od tyćh, kto rzy zostali najbardziej obdaro-

wani, oćzekuje się większej odpowiedzialnos ći oraz inićjatywy, lećz i ten, 

kto remu powierzono najmniej, nie moz e wymo wić  się od winy, kiedy po-

przestał jedynie na zaćhowaniu tego, ćo otrzymał. Ta przypowies ć  to ostrze-

z enie przed biernos ćią i lenistwem, kto re zaćiemniają wiarygodnos ć  s wia-

dećtwa dawanego Ewangelii. Bo g jest hojnym Dawćą, ale nie wystarćzy Mu 

zwyćzajny zwrot tego, ćo powierzył ćzłowiekowi. Wzywa do dynamizmu 

i rozwoju, kto rego nie ma i nie będzie wtedy, gdy wizerunek Boga jest fałszy-

wy. Sługa, kto ry otrzymał jeden talent, miał złe pojęćie o swoim panu i nie 

zmienił tego nawet fakt, z e mu, tak samo jak pozostałym, zaufał. Powierzenie 

własnos ći Pana nie skłoniło go do namysłu ani ćhęći pozyskania jego wzglę-

do w. Nie wiemy, ćo kierowało skarćonym sługą. Moz e, poro wnująć siebie 

z pozostałymi, aroganćko mys lał, z e powinien otrzymać  więćej i dlatego ob-

raził się na Pana? Zamiast się rozwijać , poro wnywał siebie z innymi i wybrał 

stagnaćję. Taka postawa jest odwiećzną przywarą oso b, kto re nie dająć z sie-

bie nić, zasłaniają się tłumaćzeniem, z e nie muszą i nie ćhćą tego robić , bo 

inni otrzymali więćej. 
ks. prof. Waldemar Chrostowski 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Przypominamy o możliwości zyskania odpustu zupełnego za zmar-
łych, kto ry w tym roku dećyzją Penitenćjarii Apostolskiej moz emy uzyskać  
przez 8 dowolnie wybranyćh dni w miesiąću listopadzie. 
 Msze św. za zmarłych polecanych w wypominkach odprawiamy 
w listopadzie ćodziennie. Godziny Mszy s w. znajdziemy w porządku intenćji 
na dany tydzien . 
 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpoćznie 
się w naszym kos ćiele w s rodę o godz. 17.00. Zapraszamy do wspo lnej mo-
dlitwy. 
 Liturgiczne obchody tygodnia: 
wtorek – wspomnienie s w. Elz biety Węgierskiej, zakonnićy. 
środa – wspomnienie bł. Karoliny Ko zko wny, dziewićy i męćzennićy. 
W tym dniu przypadają imieniny ks. bpa Romana Pindla. Pamiętajmy o mo-
dlitwie w intenćji Biskupa Ordynariusza oraz naszego wikariusza ks. Roma-
na. Msza s w. w ićh intenćji zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę 
o godz. 12.00. 
piątek – wspomnienie s w. Rafała Kalinowskiego, prezbitera. Oddajemy tak-
z e ćzes ć  Boz emu Miłosierdziu z raćji trzećiego piątku miesiąća. 
sobota – wspomnienie Ofiarowania Najs więtszej Maryi Panny. Jest to dzien  
imienin ks. bpa Janusza Zimniaka. Pamiętajmy o modlitwie w intenćji Bisku-
pa Seniora. 
 W przyszłą niedzielę, 22 listopada, obćhodzimy uroćzystos ć  Jezusa Chry-
stusa Kro la Wszećhs wiata. 
 Przypominamy o nowych zasadach bezpieczeństwa epidemicznego 

w kościołach. W naszej świątyni może przebywać w czasie Mszy św. 
i nabożeństw jedynie 40 osób. Prosimy zajmować  miejsća wskazane. Przy-
pominamy 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. Wszystkie szćzego łowe 
informaćje znajdziemy na stronie parafialnej. 
 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. Pamiętajmy, 
aby wćzes niej zarezerwować  intenćje jubileuszowe i roćznićowe. 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  niedzielna składka będzie zbierana na 
Seminarium Dućhowne. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 16.11    

6.00   za zm. Kazimierza Z aka 

18.00  1. za zm. Anastazję i Jo zefa Zająćo w; 2. za zm. wypominanyćh w listopadzie 

      3. za zm. Jana Wnućzka (seniora – 13 greg.) 

      4. (poza parafią) za zm. Helenę Mokwa 

WTOREK - 17.11 - WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ 

6.00   1. za zm. mamę Anną Bartelmus z męz em Jo zefem 

      2. za zm. wypominanyćh w listopadzie 

18.00  1. za zm. Jana Wnućzka (seniora – 14 greg.); 2. za zm. Erykę Palućh 

      3. za zm. Marię Benesz; 4. (poza parafią) za zm. Andrzeja Rzeszutko 

ŚRODA - 18.11 - WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY 

6.00   za zm. Jana Wnućzka (seniora – 15 greg.) 

18.00  1. za zm. wypominanyćh w listopadzie; 2. za zm. Jerzego Jabłon skiego 

      3. za zm. Zofię Muras w 1 roćz. s m.; 4. za zm. Mariana Szlago ra 

      5. (poza parafią) za zm. Ryszarda Gutowskiego 

CZWARTEK - 19.11 

6.00   za zm. wypominanyćh w listopadzie 

18.00  1. za zm. Jana Wnućzka (seniora – 16 greg.); 2. za zm. Piotra Gluzę 

      3. za zm. Kaćpra Grzeszka; 4. (poza parafią) za zm. Witolda Gielećkiego 

PIĄTEK - 20.11 - WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO 

 6.00  za zm. Jana Wnućzka (seniora – 17 greg.) 

18.00  1. za zm. wypominanyćh w listopadzie; 2. za zm. Irenę Traćz 

      3. za zm. Helenę Kłaptoćz; 4. (poza parafią) za zm. Janinę Drozdek 

SOBOTA - 21.11 - WSP. OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

6.00   1. za zm. Jana Wnućzka (seniora – 18 greg.) 

      2. za zm. wypominanyćh w listopadzie 

18.00  1. za zm. Jana, Marię i Aleksandra Sawin skićh oraz Łućję Mrozek 

      2. za zm. Zytę Węgrzyn; 3. (poza parafią) za zm. Marię Szutkowską 

NIEDZIELA - 22.11 - UROCZ. JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

7.30   za zm. Romana Grzesiaka 

9.00   1. za zm. Erwina Podstawnego z rodzićami 

      2. za zm. Andrzeja Mikołajćzyka  

10.30  1. ROCZKI: Stanisław Mazurek, Artur Twardzik 

      2. za zm. Wandę Kućharćzyk 

12.00  za zm. Cećylię Szćzerbak 

18.00  za zm. wypominanyćh w listopadzie 

19.30  za zm. Jana Wnućzka (seniora – 19 greg.)  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Ps 1; Łk 18, 35-43 

Wtorek: Ap 3, 1-6. 14-22; Ps 15; Łk 19, 1-10 

Środa: Ap 4, 1-11; Ps 150; Łk 19, 11-28 

Czwartek: Ap 5, 1-10; Ps 149; Łk 19, 41-44 

Piątek: Ap 10, 8-11; Ps 119; Łk 19, 45-48 

Sobota: Ap 11, 4-12; Ps 144; Łk 20, 27-40 

Niedziela: Ez 34, 11-12. 15-17; Ps 23; 1 Kor 15, 20-26. 28 

         Mt 25, 31-46 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 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 

  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 -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (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

