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Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 

Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i po-

szli za Jezusem. 

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: 

«Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycie-

lu – gdzie mieszkasz?» 

Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie 

mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. 

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, 

brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 

«Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezu-

sa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty 

będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr. 

I czytanie:  1 Sm 3, 3b-10. 19; Ps 40 

II czytanie: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20; Ewangelia:  J 1, 35-42 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Powołanie 

  Dla człowieka wierzącego nie ma w  z yciu przypadko w. Samo jego poja-

wienie się na ziemi jest s cis le zaplanowane przez Pana Boga. Okres lone jest 

miejsce jego przebywania, okres lony jest co do sekundy czas, okres lone jest 

takz e s rodowisko, w kto rym się człowiek pojawia. Okolicznos ci te sprawiają, 

z e ma on s cis le okres lone zadanie do wykonania. Owo zadanie, dane nam 

przez Pana Boga, traktowane jest jako nasze powołanie. 

Powołanie moz e byc  osobiste. Jest to najczęs ciej powołanie do załoz enia 

rodziny, do ojcostwa, do macierzyn stwa. Moz e to byc  takz e powołanie spo-

łeczne (lekarz, nauczyciel, artysta, z ołnierz, kapłan). 

Powołanie jest wezwaniem Boga, jest zadaniem, kto re On zlecił człowieko-

wi. Przyjęcie powołania jest ro wnoznaczne z zaangaz owaniem wen  swoje-

go serca. Nie wystarczy bowiem tylko zaangaz owanie rąk, pieniędzy, czasu 

i zdolnos ci. Musi zaistniec  takz e zaangaz owanie serca, gdyz  wtedy realizacja 

powołania staje się aktem miłos ci. Ż ycie z takim zaangaz owaniem staje się 

Dzisiaj zno w spotykamy w Ewangelii Jana Chrzciciela. Był on tak mocno 

otwarty na działanie Ducha S więtego, z e widząc przechodzącego Jezusa nie 

miał wątpliwos ci, z e jest to Ten, na kto rego s wiat od wieko w oczekuje. Dlate-

go do stojących obok niego ucznio w mo wi: Oto Baranek Boż y. A uczniowie, 

kiedy to usłyszeli ro wniez  nie mieli z adnych wątpliwos ci; Jan był dla nich 

nauczycielem, prorokiem i wielkim autorytetem, dlatego jego słowa spowo-

dowały, z e poszli za Jezusem. Byli tak przejęci tym spotkaniem, z e od razu 

chcieli po js c , zobaczyc  gdzie mieszka, aby się upewnic , z e jest tym oczekiwa-

nym przez wszystkich Mesjaszem. Jezus im nie zabrania, wręcz zaprasza – 

Chodźcie, a żobacżycie. Jednym z tych uczniów był Andrzej, brat Szymona Pio-

tra, kto ry zafascynowany Jezusem przyprowadza do Niego swojego brata. 

W ich z yciu zaczyna się zupełnie nowy rozdział. Jeszcze wprawdzie niewiele 

się wydarzyło, ale przeczuwali, z e teraz wszystko musi się zmienic  tak, jak 

zmieniło się imię Szymona: ty będżiesż nażywał się Kefas – to żnacży Piotr. 

Ty będziesz Skałą, na kto rej dzien  po dniu, w trudzie i mozole, w upadkach 

i bolesnych dos wiadczeniach, będzie się budował Kos cio ł Chrystusowy. 

Boz e spraw, aby i nasze serca były otwarte na Twoje Słowo. Spraw, aby-

s my jak uczniowie bez wahania poszli za Tobą pomimo naszych słabos ci 

i grzecho w, wierząc z e Ty będziesz nas wspierał swoją mocą.  



o wiele łatwiejsze. Jest z ro dłem pokoju i rados ci, poniewaz  kaz da je-

go godzina posiada widoczny sens. W takim z yciu łatwo jest dochowac  wier-

nos ci. Żadanie bowiem jest waz niejsze od doczesnos ci. Ż ycie staje się drogą, 

na kto rej moz na maksymalnie wykorzystac  wszystkie swoje talenty. 

Poniewaz  jednak powołanie w pewnym sensie ogranicza wolnos c , obser-

wujemy ucieczkę od powołania i spotykamy przypadki jego zdrady. Ludzie 

pro bują swe z ycie sprowadzic  do zawodu. Nawet mo wi się o zawodzie mat-

ki i ojca. 

Nie lubimy tych, kto rzy podchodzą do z ycia zawodowo. A jednak presja 

dzisiejszego s wiata idzie po tej linii. Wolimy, aby leczył nas lekarz z powoła-

nia, aby nad dzieckiem pochyliła się nauczycielka i wychowawczyni z powo-

łania. Jednak powołanie zobowiązuje. Dzisiejszy człowiek ubo stwił wolnos c  

i dlatego bardziej woli zawo d niz  powołanie. 

Poniewaz  dzisiejsze czytania Pisma S więtego mo wią nam o powołaniu, 

chciałbym przez chwilę zatrzymac  się nad pewną klasyfikacją powołan . 

Są powołania udane prawie od narodzin do s mierci. Jan, o kto rym mo -

wi dzisiejszy tekst, jest człowiekiem, kto ry wypełnił swe powołanie bez za-

rzutu. Modlimy się do s w. Jana Pawła II. Jez eli znamy historię jego z ycia, mo-

z emy powiedziec , z e on tez  realizował swoje powołanie w sposo b udany. Ta-

ki człowiek idzie przez z ycie i dziękuje Panu Bogu za kaz dy dzien . Ale takich 

ludzi, powiedzmy to sobie szczerze, jest niewielu. Moz e dziesięc  procent, nie 

więcej. Przewaz ający odsetek stanowią ludzie, kto rzy uszkodzili swe powoła-

nie. 

Takim człowiekiem w Ewangelii jest s w. Piotr, kto ry trzykrotnie zdradził 

Mistrza. Popełnił powaz ny błąd. Na szczęs cie był to taki błąd, kto ry mo gł 

jeszcze naprawic . Jednak pamiętał ten swo j błąd do kon ca z ycia. By-

ło to uszkodzone powołanie, naprawione dzięki łasce Boz ej. 

Nie kaz dy jednak błąd moz na naprawic . Matka, kto ra wychowuje czwo rkę 

dzieci, piąte zabiła. Nie wypełniła swego macierzyn skiego powołania. Te-

go błędu juz  nie naprawi. Ojciec, kto ry ostatnio ze mną rozmawiał, przez sie-

dem lat topił się w alkoholu. Ilez  łez wycisnął z oczu z ony i swych dzieci! Dzis  

przy pomocy łaski powro cił, ale jest s wiadomy tego, z e jego ojcowskie powo-

łanie przez siedem lat nie było realizowane. I tego tez  nie moz na juz  napra-

wic , gdyz  nie da się osuszyc  łez i zabliz nic  ran, kto re się zadało w procesie 

wychowania swoim najbliz szym. 

Są powołania odrzucone. Młody człowiek złoz ył swe dokumenty do semi- 

narium. Czekał. Miał jeszcze dwa miesiące. Spotkał dziewczynę i zrezygno-

wał z kapłan stwa. Po kilkunastu latach z ona odeszła i zabrała dzieci. On od 



trzech lat z yje sam. Jest s wiadomy tego, z e wybrał swoją drogę, a nie drogę, 

na kto rej Bo g przygotował dla niego błogosławien stwo. Nikt nie jest szczęs li-

wy – ani on, ani z ona, ani dzieci. Odrzucone powołanie. 

Powołanie zdradzone. Przykładem takiego powołania w Ewangelii jest Ju-

dasz. W z yciu często mamy do czynienia ze zdradą wspo łmałz onka, ze zdra-

dą dzieci, z porzuceniem. Oto powołania zdradzone. 

Dos c  często obserwujemy powołania łączone. Samuel, o kto rym mo -

wi dzisiejsze czytanie, miał dwa powołania. Żałoz ył rodzinę i był ojcem. Wy-

chowywał syno w i był wielkim prorokiem. Ż proroctwa wywiązał się dosko-

nale, ale jako ojciec nie zdał egzaminu. Nie wychował dobrze swych syno w. 

W z yciu takie łączone powołania odkrywamy wtedy, gdy na przykład zakła-

da swoją rodzinę lekarz, nauczyciel czy artysta. Jakz e trudno jest zharmoni-

zowac  te dwa pochodzące od Boga powołania, tak aby jedno i drugie zreali-

zowac  w stopniu doskonałym! Bardzo trudno! I z ycie dowodzi, z e czę-

sto realizacja jednego powołania jest połączona z ofiarą z drugiego. 

Są takz e powołania nieodkryte. Jez eli ludzie mają bardzo słabą wiarę, nie 

odkrywają swego powołania. Oni kręcą się w ko łko. Ich z ycie jest wegetacją. 

Nie wiedzą, po co z yją na tej ziemi, dlaczego się budzą. Jez eli są zdrowi, to py-

tanie: Po co wstaję rano? nie jest takie trudne. Ale jez eli na przykład cierpią, 

nie znajdują odpowiedzi. 

Są ludzie, kto rzy poszukują swego powołania. Nie tylko młodzi. Dzis  co-

raz częs ciej swego powołania poszukują emeryci. Wykonali juz  swoje zada-

nia w rodzinie i w pracy zawodowej i teraz towarzyszy im pytanie: Co ja 

mam jeszcze do zrobienia na tej ziemi? 

Dziękujemy dzis  Panu Bogu za to, z e nas stworzył, poniewaz  nas potrzebu-

je. Dziękujemy Mu za zadanie, kto re nam wyznaczył. Dziękujemy, jez eli od-

krylis my swoje powołanie i jez eli zrealizowalis my je do dnia dzisiejszego 

w sposo b pełny. Przepraszamy, jes li w nim jest cos  uszkodzone. 

Trzeba Bogu wynagrodzic , jez eli nie podjęlis my swego powołania albo je-

z eli powołanie zdradzilis my. To teraz staje się naszym powołaniem. 

Prosimy Pana Boga, az eby ci, kto rzy mają dwa powołania, potrafili reali-

zowac  dobrze jedno i drugie. Trudne to zadanie. Prosimy Pana Boga, aby ci, 

kto rzy jeszcze nie odkryli swego powołania i kto rzy go nie szukają, postawi-

li sobie pytanie: Po co z yję na tej ziemi? 

I szczego lnie prosimy Pana Boga o to, z eby ludzie młodzi, poszukujący od-

powiedzi na pytanie, jaki jest sens i zadanie ich z ycia, znalez li odpowiedz  

i z eby z ycie potraktowali nie zawodowo, ale włas nie powołaniowo – ja-

ko wspo łpracę z Bogiem w dziele zbawienia s wiata. 
ks. Edward Staniek 



W wątpliwościach na temat powołania powiedz samemu sobie:  
gdybym znajdował się teraz na progu śmierci, co pragnąłbym uczynić? 

W jakim stanie chciałbym przeżyć moje życie,  
aby zbawić moją duszę i czynić dobro? 

św. Jan Bosko 
 

Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie –  
być dobrym dla drugiego człowieka. 

Maria Dąbrowska 
 

Miejsce każdego z nas zależy wyłącznie od naszego powołania.  
Powołania nie znajduje się po prostu po zastanowieniu  

i przeanalizowaniu różnych dróg.  
Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. 

św. Edyta Stein 
 

Jedynie woda jest w stanie odmienić pustynię. Woda to życie.  
Miłość jest tą wodą. 

Phil Bosmans  

 
Im cięższa jest praca, w której się zużywasz w imię miłości,  

tym bardziej cię ona wynosi. Im więcej dajesz, tym bardziej wzrastasz. 
Musi być jednak ktoś, kto otrzymuje.  

Jeżeli twój dar zginie, nie jest już darem. 
Antoine de Saint-Exupéry  

 
Tego imię za życia wypisane jest w niebie, 

komu chlebem powszednim jest ofiara z siebie. 
Ignacy Krasicki  

CYTATY PRZY KAWIE 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dzisiaj Kos cio ł katolicki w Polsce obchodzi Dzień  Judaizmu. 
 W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kos ciele przez ywamy Tydzień  Mo-
dlitw o Jedńość Chrześcijań, któremu towarzyszą słowa: „Trwajcie w mo-
jej miłos ci, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15, 5-9). 
 Liturgiczńe obchody tygodńia: 
wtorek – wspomnienie s w. Jo zefa Sebastiana Pelczara, biskupa. 
cżwartek – wspomnienie s w. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 
 Modlitwa różańcowa w ińteńcji dzieci, młodzieży i rodziń rozpocznie 
się w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. W tym tygodniu pragniemy 
w modlitwie polecac  Bogu – Babcie i Dziadko w z okazji ich s więta. 
 Żgodnie z decyzją Papiez a Franciszka, przyszłą niedzielę będziemy obcho-
dzic  jako Niedzielę Słowa Boz ego. 
 Przypomińamy o zasadach bezpieczeństwa epidemiczńego w kościo-
łach. W ńaszej świątyńi w czasie Mszy św. i ńabożeństw może przeby-
wać 40 osób. Zajmujemy miejsca wskazańe. Przypomińamy o obowiąz-
ku ńoszeńia maseczek zakrywających usta i ńos. Do Komunii s w. 
w pierwszej kolejnos ci przystępują osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę. 
Bardzo prosimy o przestrzeganie tych wskazan . Wszystkie naboz en stwa 
i Msze s w. są transmitowane na parafialnym kanale YouTube. 
 Kańcelaria parafialńa jest ńieczyńńa. Intencje mszalne na 2021 rok 
moz na zamawiac  telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii. Po-
trzebne dokumenty oraz sprawy losowe moz na załatwic  poprzez kontakt 
z księdzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 
 Odwiedzińy chorych są moz liwe po wczes niejszym ustaleniu terminu 
z duszpasterzami. 
 Dziękujemy za ofiary złoz one w czasie Mszy s w. przeznaczone na cele 
charytatywne (jałmuz na postna). Dziękujemy takz e za ofiary przekazane na 
konto parafialne. Ża tydzien  niedzielna składka będzie zbierana na potrzeby 
naszej parafii, natomiast przed kos ciołem ofiarą do puszek będziemy mogli 
wesprzec  poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji. 
 Ż koszyka, kto ry jest przy chrzcielnicy prosimy zabrac  do domu pos więco-
ną kredę i kadzidło oraz obrazki z kro tkimi modlitwami. Woda s więcona jest 
w specjalnym naczyniu przy wejs ciu do zakrystii. Na strońie ińterńetowej 
ńaszej parafii umieszczońa została propozycja modlitwy o błogosła-
wieństwo dla rodzińy. 
 Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich odwiedzających cmen-
tarz katedralnej parafii s w. Mikołaja przy ulicy Grunwaldzkiej, w kwestii se-
gregacji śmieci i odpadów, pozostających po uporządkowańiu grobów 
swoich bliskich. Szczegółowy komunikat związany z segregacją śmieci 
na cmentarzu został umieszczony w gablotach parafialnych.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 18.01    

6.00   za zm. Janinę Procner 

18.00  1. za zm. Andrzeja Strupczewskiego; 2. za zm. Ryszarda Klaska 

      3. za zm. Halinę Byrdziak; 4. (poza parafią) za zm. Tadeusza Jakubca 

WTOREK - 19.01 - WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA 

6.00   1. za zm. Pawła Kempnego; 2. za zm. Tadeusza Palecznego 

18.00  1. za zm. Marię Cibicką; 2. za zm. Cecylie Lipską; 3. za zm. Irenę Tracz 

      4. (poza parafią) za zm. Arkadiusza Jaska 

ŚRODA - 20.01            

6.00   za zm. Piotra Gluzę 

18.00  1. za zm. Wiesławę Pawełczyk w 6 r. s m.; 2. za zm. Irenę Gansel 

      3. za zm. Jo zefę Kro l; 4. za zm. Łucję Mikołajczyk 

      5. (poza parafią) za zm. Barbarę Grabowską 

CZWARTEK - 21.01 - WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI 

6.00   za zm. Halinę Byrdziak 

18.00  1. za zm. Jerzego Jabłon skiego; 2. za zm. Romualda Go rę 

      3. Halinę Mas niak; 4. (poza parafią) za zm. Lidię Kanię 

PIĄTEK - 22.01       

6.00   za zm. Andrzeja Mikołajczyka 

18.00  1. za zm. Janinę i Jo zefa Tomaszewskich;  

      2. za zm. Antoniego i Michalinę Przybyło w; 3. za zm. Helenę Miciak 

      4. (poza Parafią) za zm. Adama Wandzela 

SOBOTA - 23.01     

6.00   1. za zm. Izydora Łanieckiego; 2. za zm. Kacpra Grzeszka 

18.00  1. za zm. Emilię i Franciszka Puzio  

      2. za zm. Marię Kolczyn ską i Juliana Puchałkę 

      3. (poza parafią) za zm. Andrzeja Rzeszutko 

NIEDZIELA - 24.01 - 3 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30   za zm. Romana Grzesiaka w 3 rocz. s m. 

9.00   1. za zm. Helenę Walę i zm. z rodziny 

      2. za zm. Stanisławę Owerkowicz i zm. z rodziny 

10.30  1. ROCŻKI; 2. za zm. Janinę Kasprzykowską w 17 rocz. s m. i zm. z rodziny 

      3. za zm. Marię Jakobsze w 11 r.  s m. i zm. z rodzin: Jakobsze i Krawco w 

12.00  za zm. Karola Wajdę 

18.00  za zm. Irenę Tracz 

19.30  za zm. Mariana Szlago ra 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Hbr 5, 1-10; Ps 110; Mk 2, 18-22 

Wtorek: Hbr 6, 10-20; Ps 111; Mk 2, 23-28 

Środa: Hbr 7, 1-3. 15-17; Ps 110; Mk 3, 1-6 

Czwartek: Hbr 7, 25 - 8, 6; Ps 40; Mk 3, 7-12 

Piątek: Hbr 8, 6-13; Ps 85; Mk 3, 13-19 

Sobota: Hbr 9, 1-3. 11-14; Ps 47; Mk 3, 20-21 

Niedziela: Jon 3, 1-5. 10; Ps 25; 1 Kor 7, 29-31 

         Mk 1, 14-20 

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 

  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 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

