
I czytanie: Jz 24, 1-2a. 15-17. 18b; Ps 34 

II czytanie: Ef 5, 21-32; Ewangelia:  J 6, 55. 60-69 

LITURGIA SŁOWA

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
22.08.2021 R. 

W synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: 
«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym 

napojem». 
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest 

ta mowa. Któż jej może słuchać?» 
Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do 

nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, 
gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które 
Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, któ-
rzy nie wierzą». 

Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wy-
dać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do 
Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu 
uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: 
«Czyż i wy chcecie odejść?» 

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz 
słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świę-
tym Bożym». 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Kolejny raz Jezus nauczając w synagodze zdumiewa i zaskakuje słuchaczy. 

Trudna jest ta mowa. Tak, nauczanie Chrystusa jest radykalnie inne niż uczo-

nych w Pis mie. 

Jest głoszone z mocą i Jezus to potwierdza: Słowa, kto re Ja wam powie-

działem, są duchem i są życiem. Dla wielu była to jednak tak niezrozumiała 

nauka i nie do zaakceptowania, z e odeszli, bo nie potrafili uwierzyc  Jezusowi. 

On nikogo nie zatrzymuje, wie bowiem, z e nie wszyscy są gotowi na przyję-

cie nauki, kto rą głosi, na po js cie za Nim, aby realizowac  misję dla kto rej zo-

stał posłany. Dlatego mo wi: Nikt nie moz e przyjs c  do Mnie, jez eli nie zostanie 

mu to dane przez Ojca. A Ojciec może dać łaskę przyjęcia nauki swojego Syna 

jedynie tym, kto rych serce otwarte jest na Prawdę. Dlatego pyta swoich 

ucznio w Czy i wy chcecie odejs c ? Jezus dobrze zna kaz dego z nas i wie do 

czego jestes my zdolni, co dzieje się w naszej duszy, ale pytając chce, aby za-

ro wno Apostołowie, jak i kaz dy z nas mo gł w swoim sercu znalez c  odpo-

wiedz , czy jest gotowy na podjęcie drogi, kto rą podąz a Chrystus, z ycia prze-

ciw s wiatu, zrezygnowania z własnych plano w i podjęcia misji, do kto rej zo-

stalis my powołani przez Boga od załoz enia s wiata. 

Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 

Ty masz słowa życia 

Jezus, widząc, jak pięc  tysięcy Jego słuchaczy odwraca się do Niego pleca-

mi, pyta Dwunastu: „Czy i wy chcecie odejs c ?”. Piotr w imieniu wszystkich 

odpowiada celnie: „Do kogo po jdziemy? Ty masz słowa z ycia wiecznego”. 

Piotr juz  wiedział, z e nikt z ludzi nie ma słowa z ycia. Wysłuchał uwaz nie 

twardej mowy Jezusa i obserwował, jak odpływają od Mistrza tysiące. Został 

dlatego, z e wiedział, iz  Mistrz posiada słowa z ycia. Wiedział, z e moz e 

wskrzesic , a inni tej mocy nie posiadają. Słowo z ycia zatrzymało Apostoło w 

przy Chrystusie. Zaryzykowali i wygrali. Dzis  mają udział w tym z yciu. Jedy-

nie Judasz poszedł do sług s mierci po trzydzies ci srebrniko w i wyz ej posta-

wił monety niz  słowo z ycia. 

Nalez y się zatrzymac  nad tą decyzją Apostoło w. Trzeba tez  rozwaz yc , jaka 

jest ro z nica między słowem z ycia a pieniędzmi. Dzis  tak wielu wybiera z le. 

Wolą miec  pieniądze. To fatalny błąd, za kto ry moz na zapłacic  wiecznym 

szczęs ciem. 



Piotr kilkakrotnie w Ewangelii wypowiada słowa wyjątkowo mądre. Mo -

wił w oparciu o bogactwo, jakim Ojciec wypełniał jego serce. Jako jedyny do-

strzegł w Chrystusie Mesjasza i Syna Boz ego. On dostrzegł w Nim słowo z y-

cia. A mimo to popełniał błędy, i to powaz ne. Najlepiej widac  to w Getsemani, 

gdy wybrał sen zamiast modlitwy razem z Mistrzem, i na dziedzin cu Kajfa-

sza, gdy ze strachu trzy razy przysięgał, z e nie zna Mistrza. Znak to dla nas 

wymowny. Nawet najpiękniejsze słowa i mądros c  w sercu nie są w stanie 

ustrzec nas przed błędami. Trzeba nieustannej czujnos ci, by zostac  wiernym 

z yciu, kto re daje Chrystus. Trzeba byc  przygotowanym na odparcie pokus, 

kto re zagraz ają z yciu. 

Z ycie jest atakowane. Kaz dy mądry człowiek dostrzega, jak często, jakimi 

metodami i na jaką skalę prowadzona jest walka z z yciem. Widząc ataki, na-

lez y wracac  do Chrystusa, wyznając: Tylko Ty masz słowa z ycia. Jest to szcze-

go lnie waz ne, gdy tysiące odwracają się od z ycia, a zostają przy nim tylko 

jednostki. Tak było nad jeziorem Genezaret po słynnej mowie Jezusa. Zostało 

kilkunastu. Demokratyczne zasady większos ci nic tu nie znaczą. Tu liczy się 

mądros c  wyboru z ycia jako wartos ci, po stronie kto rej stoi Bo g. Kto wybiera 

z ycie, wybiera Boga, kto się odwraca od z ycia, odwraca się od Boga. 
ks. Edward Staniek 

Słowa życia wiecznego 

 Jezus w synagodze w Kafarnaum wygłosił mowę eucharystologiczną, kto -

rą s w. Jan stres cił w szo stym rozdziale swej Ewangelii. 

Kafarnaum to miejscowos c , kto ra została nazwana miastem Jezusa: „On 

wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta” (Mt 

9,1). Miejscowos ci tej nie wspomina Stary Testament, natomiast 

w Ewangeliach jej nazwa występuje najczęs ciej po nazwie „Jerozolima”. Na-

zwa „Kafarnaum” składa się z dwu sło w: kefar – wioska, miejscowos c  

i Nahum – co moz e byc  imieniem własnym nieznanej nam osoby albo ozna-

czac  pocieszenie. Jest więc to albo „wioska Nahuma”,albo „wioska pociesze-

nia”. W czasach Jezusa była to znaczna osada rybacka lez ąca na trakcie Via 

maris, drodze prowadzącej z Egiptu przez Damaszek do Mezopotamii. Dlatego 

znajdował się tu mały garnizon wojskowy i urząd celny. Jezus nauczający 

w okolicach jeziora Genezaret często zatrzymywał się w Kafarnaum. Długa 

jest lista wydarzen  opisanych w Ewangeliach, kto re miały miejsce 

w Kafarnaum. Wiele znako w Jezusa tu się dokonało, a jednak licznym ucz-

niom brakło wiary, gdy słyszeli słowa zapowiadające Boski pokarm i napo j 

w darze Ciała i Krwi Jezusowej. 



„Spos ro d Jego ucznio w, kto rzy to usłyszeli, wielu mo wiło: «Trudna jest ta 

mowa. Kto z  jej moz e słuchac ?». Odtąd wielu ucznio w Jego się wycofało i juz  

z Nim nie chodzili”. 

Nauka o Eucharystii stała się powodem niezrozumienia Jezusa. Nauka ta 

bowiem wymaga wiary. Tylko ten, kto wierzy, moz e zrozumiec  i przyjąc  Eu-

charystię. To jest jakis  probierz wiary takz e w naszym z yciu. 

Jezus zwraca się do Dwunastu i pyta, czy oni takz e chcą odejs c . Był przy-

gotowany nawet na taką okolicznos c , ale niczego nie odwołuje, niczego nie 

zmienia w tres ci swej wypowiedzi. W dziedzinie prawdy nie moz na niczym 

manipulowac , choc by przyszło zapłacic  wielką cenę. 

W imieniu Dwunastu odpowiada Piotr: „Panie, do kogo z  po jdziemy? Ty 

masz słowa z ycia wiecznego”. Obys my zawsze tak samo odpowiadali Bogu. 

Odpowiedz  Piotra kieruje naszą mys l ku podobnej wypowiedzi, kto rą ma-

my zanotowaną w Księdze Jozuego. Opis mo wi o zgromadzeniu, kto re Jozue 

zwołał do Sychem. Nakazał Izraelitom dokonac  wyboru pomiędzy Bogiem 

Jahwe a innymi bogami. Sam zadeklarował pozostanie na słuz bie Bogu. Wte-

dy naro d, wspominając dzieła Boz e, odpowiada, z e pozostanie 

w posłuszen stwie wobec Pana. 

Jezus pyta takz e nas i oczekuje decyzji. Trzeba przypomniec  sobie Boz e 

dobrodziejstwa, zrozumiec , z e jedynie nauka Chrystusa prowadzi do pełnego 

z ycia, i jak Izraelici w Sychem oraz Piotr w Kafarnaum zdecydowac  się na po-

zostanie przy Bogu. Decyzja moz e wydawac  się prosta, ale w rzeczywistos ci 

jest to przyjęcie całej nauki naszej wiary. 

Sprawdzianem naszej uczciwos ci i wytrwania przy danej odpowiedzi jest 

konkretnie wiernos c  w przyjęciu i zachowaniu nauki o małz en stwie, kto rą 

dzis  przypomniał nam s w. Paweł w odczytanym fragmencie Listu do Efezjan. 

Miłos c  małz en ską s w. Paweł rozpatruje w konteks cie miłos ci Chrystusa 

i Kos cioła. To z pewnos cią jest wielki ideał, ale jedyny, kto ry zapewnia god-

nos c  małz en stwa i szczęs cie tak doczesne, jak i wieczne małz onko w. Dzis  

wielu mo wi podobnie, jak powiedzieli słuchacze Jezusa, z e to warunki zbyt 

twarde, kto z  moz e im sprostac . Dlatego ludzie wymys lają inne modele mał-

z en stwa, kto re wydają się im łatwiejsze. Ale słowa z ycia ma jedynie Chrystus, 

wszystkie inne modele okazują się kro tkowzroczne i prowadzące na manow-

ce. 

Trzeba jednak sobie us wiadomic , z e wymagania Chrystusa w odniesieniu 

do małz en stwa nie są łatwe. Jezus stawia wysokie wymagania, gdyz  szanuje 

godnos c  człowieka, a im ktos  jest bardziej wartos ciowy, tym wyz sze stawia 

się mu cele. 



Od Boga mają ludzie początek i do Boga wrócą.  
Skąd człowiek wyszedł, tam też i wróci. 

św. Grzegorz z Nyssy 
 

Nie należy wierzyć jedynie oczom ciała: bardziej widzialne jest to, 
co niewidzialne, gdyż ono jest wieczne, tamto zaś doczesne.  

Lepiej pojmuje się nie to, co oglądają oczy ciała,  
ale co dostrzega dusza i umysł. 

św. Ambroży 
 

Eucharystia jest naszym chlebem codziennym.  
Zaletą tego Bożego pokarmu jest siła jedności.  

Jednoczy nas z Ciałem Zbawiciela i czyni nas Jego członkami,  
abyśmy mogli stać się tym, co przyjmujemy. 

św. Augustyn 
 

Kto nie pragnie rzeczy wiecznych, kocha rzeczy ziemskie. 
św. Antoni z Padwy 

 

Każdy człowiek nosi w sobie tęsknotę za życiem wiecznym i pragnie 
ją urzeczywistnić. Przyznają to nawet ludzie niegodziwi, choć mylą 

się co do sposobu osiągnięcia tego celu. Łudzą się, że szczęśliwą 
wieczność zdobędą bez wyrzeczenia się ohydy grzechów. 

św. Bonawentura 

CYTATY PRZY KAWIE 

Chrystus jednak nie tylko stawia wysokie wymagania, ale takz e daje s rod-

ki do ich wypełnienia. W omawianej kwestii są to sakrament małz en stwa, 

kto ry uzdalnia do wypełnienia powołania małz en skiego, oraz Eucharystia, 

Chleb prowadzący do z ycia wiecznego, ale po drogach tej ziemi. Idąc 

z Jezusem Eucharystycznym, moz na przezwycięz yc  wszystkie trudnos ci 

i dojs c  do celu. 

Dlatego uznajmy, z e Chrystus ma słowa z ycia i przy tych słowach wy-

trwajmy. 
ks. Tomasz Jelonek 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  

 wtorek – s więto s w. Bartłomieja, apostoła. 

 czwartek – uroczystos c  Najs więtszej Maryi Panny Częstochowskiej. 

 piątek – wspomnienie s w. Moniki. 

 sobota – wspomnienie s w. Augustyna, biskupa i doktora Kos cioła.  

 Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpocznie się we wto-

rek o godz. 19.00 w kos ciele. Zapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

 Modlitwa różańcowa za dzieci, młodzież i rodziny rozpocznie się w s rodę 

o godz. 17.00 w kos ciele. 

 Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby naszej parafii; za ty-

dzien  niedzielna składka będzie przeznaczona na Uniwersytet Jana Pawła II 

w Krakowie. Dziękujemy za wszystkie dodatkowe ofiary składane na konto 

parafialne. 

 W niedzielę, 29 sierpnia w czasie Mszy św. o godz. 12.00 pragniemy się 

modlić w intencji nowych wikariuszy: ks. Krzysztofa Adamskiego 

i ks. Marcina Stopki, kto rzy rozpoczynają posługę w naszej parafii. Niech 

towarzyszy im Boz e błogosławien stwo i z yczliwos c  parafian. 

W nowych parafiach rozpoczną posługę ks. Wiesław Płonka i ks. Woj-

ciech Jamroziński. Dziękujemy im za 9-letnią posługę w naszej wspo lnocie; 

za wszelkie dobro, kto re pozostanie w sercach ludzi i w naszej s wiątyni. 

Msza św. dziękczynna w ich intencji zostanie odprawiona w niedzielę, 

26 września o godz. 12.00. 

 W gablotach parafialnych jest informacja o pielgrzymce do Medjugorie 

w dniach od 10 do 18 wrzes nia br. Na stoliku z prasą katolicką są ulotki doty-

czące tej pielgrzymki.  

 Informujemy, że od 26 czerwca 2021 obowiązują nowe limity wiernych 

w kościele – 75% wszystkich miejsc; do limitu nie wliczają się osoby za-

szczepione. Przypominamy o obowiązku noszenia w kościele maseczek 

zakrywających usta i nos.  

 Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy bezpiecznego 

podro z owania, dobrego wypoczynku oraz umocnienia więzi z Bogiem i bli-

skimi. Witamy zarazem w naszej wspo lnocie wszystkich gos ci i zapraszamy 

do wspo lnej modlitwy  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 23.08       
6.00  za zm. Jerzego Lubera 
18.00 1. za zm. rodzico w Teklę i Ludwika Giertlero w 
     2. za zm. Honoratę Chmurę (7 greg.) 
     3. (poza parafią) za zm. Jo zefa Kubicę 
WTOREK - 24.08 - ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA 
6.00  za zm. Honoratę Chmurę (8 greg.) 
18.00 1. za zm. Zdzisława Okuliara z rodziną 
     2. (poza parafią) za zm. Wandę Odbierzychleb 
ŚRODA - 25.08              
6.00  za zm. Marię i Leonarda Tymicho w 
18.00 1. za zm. Halinę Drabczyn ską; 2. za zm. Honoratę Chmurę (9 greg.) 
     3. (poza parafią) za zm. Irenę Hawliczek 
CZWARTEK - 26.08 - UR. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ 
6.00  za zm. Honoratę Chmurę (10 greg.) 
18.00 1. O Boz e błog. dla dzieci i wnuko w oraz za dusze w czys c cu oczekujące 
     pomocy; 2. za zm. Jerzego Nowickiego 
     3. (poza parafią) za zm. Stefana Kawę 
PIĄTEK - 27.08 - WSPOMNIENIE ŚW. MONIKI 
6.00  za zm. Honoratę Chmurę (11 greg.) 
12.00 w intencji nowoz en co w: Adam Londzin i Aleksandra Przygoda 
18.00 1. za zm. Tadeusza Wro bla; 2. (poza parafią) za zm. Łucję Cierzniewską 
SOBOTA - 28.08 - WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA 
6.00  1. za zm. Jana Netera (1 greg.); 2. za zm. Honoratę Chmurę (12 greg.) 
18.00 1. za zm. Ewę Damek z rodzicami i rodzen stwem 
     2. za zm. Arkadiusza Pustelnika  
     3. (poza parafią) za zm. Emilię Jakubiec 
NIEDZIELA   29.08     22 Niedziela Zwykła 
7.30  1. za zm. Jana Netera (2 greg.); 2. za zm. Honoratę Chmurę (13 greg.) 
9.00  1. za zm. Bronisława Laszczaka z rodzicami z obu stron 
     2. za zm. Andrzeja Rzeszutko 
10.30 1. Dzięk.-błag. o potrzebne łaski dla Wandy i Jo zefa C wiertko w 
     2. za zm. Marię Dudek 
12.00 1. O Boz e błogosławien stwo i potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej 
     w naszej parafii dla ks. Krzysztofa Adamskiego i ks. Marcina Stopki 
     2. Dzięk.-błag. o Boz e błog., potrzebne łaski i zdrowie dla Lidii      
     w 92 r. ur. 
     3. za zm. Zofię Stworę w 25 r. s m. z męz em i rodzien stwem 
18.00 W int. Ojczyzny: NSZZ „Solidarnos c ” 
19.30 za zm. Marcina Wronę 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  1 Tes 1, 1-5. 8b-10; Ps 149; Mt 23, 13-22 

Wtorek: Ap 21, 9b-14; Ps 145; J 1, 45-51 

Środa:  1 Tes 2, 9-13; Ps 139; Mt 23, 27-32 

Czwartek: Prz 8, 22-35; Ps 48; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11 

Piątek: 1 Tes 4, 1-8; Ps 97; Mt 25, 1-13 

Sobota: 1 Tes 4, 9-11; Ps 98; Mt 25, 14-30 

Niedziela:  Pwt 4, 1-2. 6-8; Ps 15; Jk 1, 17-18. 21b-22. 27 

        Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23 

W obiektach kultu religijnego obowiązuje limit 75% wszystkich miejsc  

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  

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin: środa, godz. 17.00 

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! 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czwartek - 17.00 - 19.00  

(I czwartek miesiąca nieczynna) 

Piątek - 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także załatwić bezpośrednio po zakończeniu  

Mszy św. w poniedziałek, środę i piątek. 

Sprawy losowe można załatwić w 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

