
I czytanie: Pwt 4, 1-2. 6-8; Ps 15 

II czytanie: Jk 1, 17-18. 21b-22. 27; Ewangelia: Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23 
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U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli 

z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczysty-

mi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, 

trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluź-

niając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jesz-

cze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmy-

wanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie 

nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» 

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, 

jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest 

ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. 

Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, 

wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby 

uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka 

nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nie-



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Tak Jezus 

skomentował postawę faryzeuszy i uczonych w Pis mie, dla kto rych tradycja 

i przepisy ustanowione przez ludzi były waz niejsze od Prawa Boz ego. Ze-

wnętrzna czystos c  i pozory s więtos ci miały pokazac  jak waz nymi i poboz ny-

mi są ludz mi, gdy tymczasem ich serca, kto re dobrze znał Jezus, były pełne 

pychy, zakłamania i przewrotnos ci. Sytuacja ta skłania ro wniez  nas, abys my 

zajrzeli w swoje serca; czy nie ma w nich zachowan , kto re Chrystus wyrzuca 

uczonym w Pis mie i faryzeuszom. Czy nasza poboz nos c  nie opiera się na tra-

dycyjnym przychodzeniu na Eucharystię i zdawkowej modlitwie, czasem 

moz e nawet bezmys lnie recytowanej? Zbieramy się „u Jezusa”, w Jego domu, 

ale czy po to aby słuchac  i odmieniac  swoje serca, czy tez  wybieramy ze Sło-

wa Boz ego to, co nam pasuje, a omijamy Prawo, kto re wymaga od nas pokory 

i nawro cenia.  

W dzisiejszym s wiecie krytykuje, obmawia i oskarz a się wszystko 

i wszystkich. Czasem nawet chcielibys my poprawiac  i pouczac  Pana Boga, bo 

Jego nauka jest wymagająca.  

Panie, naucz nas pokory i mądros ci, abys my mogli dobrze i wiernie Ci słu-

z yc  i nigdy nie usłyszeli smutnej nagany: Ten lud czci mnie wargami, lecz ser-

cem swym daleko jest ode mnie. 

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie 

Mojz esz, zbliz ając się do Ziemi Obiecanej, udziela ludowi najwaz niej-

szych napomnien  i wzywa do wiernos ci w wypełnianiu przykazan . Dzięki ich 

znajomos ci i zachowywaniu lud hebrajskich niewolniko w stawał się naro-

dem Izraela. Był tez  przygotowywany, by przejąc  na własnos c  kraj, za kto ry 

podejmie odpowiedzialnos c  przed Bogiem. Mojz esz podkres la: „Nic nie do-

dacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując 

nakazy Pana, Boga waszego, kto re na was nakładam”. Uwydatnia dwa aspek-

ty wiernos ci przykazaniom, ostrzegając z jednej strony przed ich szkodliwym 

pomnaz aniem i rozbudowywaniem, wskutek czego to, co najbardziej istotne, 

staje się niewidoczne i niewaz ne, a z drugiej – przed redukowaniem 

rząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 

wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i 

czyni człowieka nieczystym». 



i lekcewaz eniem tego, co w przykazaniach jest naprawdę waz ne. Wiernos c  

przykazaniom w ich nieskaz onej postaci czyni z Izraela prawdziwy lud Boz e-

go wybrania, odmienny od innych ludo w i narodo w Czytanie z Ewangelii we-

dług s w. Marka s wiadczy, z e pokusa przekręcania przykazan  oraz ich wypa-

czonej interpretacji nie ominęła tych, kto rzy wzięli na siebie odpowiedzial-

nos c  za kształt z ycia religijnego rodako w, czyli faryzeuszy i uczonych 

w Pis mie. Mało tego, swoje podejs cie i spojrzenie narzucali innym, wymaga-

jąc od nich tego, o czym nie było mowy w przykazaniach. Swoje zarzuty kie-

rowali takz e przeciw uczniom Jezusa, obwiniając ich o niewiernos c  wobec 

„tradycji starszych”. Odpowiedz  Jezusa była stanowcza: „Uchylilis cie przyka-

zanie Boz e, a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Postępując w ten sposo b, fary-

zeusze i uczeni w Pis mie prowadzili wiernych na manowce, co miało kata-

strofalne skutki: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest 

ode Mnie. Ale czci Mnie na pro z no, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Gdy 

zostaje wypaczony fundament prawdziwej poboz nos ci, wtedy jej miejsce 

zajmują jej wypaczone formy, kto re nie budują ani nie karmią więzi 

z Bogiem. To, co najwaz niejsze, dokonuje się w sercu człowieka i wszystkie 

zewnętrzne zachowania powinny byc  podporządkowane głosowi prawego 

sumienia. 

Czytanie z Listu s w. Jakuba przypomina o potrzebie wprowadzania sło-

wa otrzymanego od Boga w czyn. W tym, co dotyczy dobrego z ycia, nie jeste-

s my zdani wyłącznie na siebie. „Kaz de dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki 

dar doskonały zstępują z go ry, od Ojca s wiateł, u kto rego nie ma przemiany 

ani cienia zmiennos ci”. Przykazania nie są wypadkową okres lonej kultury 

czy uwarunkowan  historycznych, lecz wyznaczają zasady z ycia wszystkich 

pokolen  wyznawco w Boga. Są jednym z daro w słowa Boz ego, kto rego ufne 

przyjęcie stanowi fundament włas ciwego postępowania. Apostoł Jakub wzy-

wa: „Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądz cie tylko słuchaczami oszuku-

jącymi samych siebie”. To wezwanie jest zawsze aktualne, a w naszych cza-

sach szczego lnie waz ne i wymaga rzetelnego rachunku sumienia, zwłaszcza 

tych, kto rzy przewodzą wspo lnotom wiernych. 
ks. prof. Waldemar Chrostowski 

O co proszę?  

O życie w prawdzie przed Bogiem i wolność od udawania 

Ewangelista Marek przestrzega mnie przed chorą religijnos cią. Opisuje 

przywiązanie Z ydo w do szczego łowych przepiso w religijnych (ww. 1-4). Pro-

wadzi ono do formalizmu, spychając na drugi plan głębokie z ycie duchowe. 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

Dominik Savio był dla Niej wzorem od momentu 

bierzmowania, a jego słynne słowa: "Lepsza śmierć 

niż grzech" życiowym  drogowskazem.  

Teresa Bracco przyszła na s wiat w dniu 24 lutego 

1924 roku w wiosce Santa Giulia, we Włoszech, w wie-

lodzietnej rodzinie rolniko w. W jej ubogim domu pa-

nował duch szczerej poboz nos ci. Cała rodzina codzien-

nie zbierała się na modlitwie ro z an cowej i czytała Pi-

smo s więte. W takiej atmosferze Tereska wzrastała 

przez całe swe dziecin stwo. Juz  od najmłodszych lat 

wyro z niała się wielkim naboz en stwem do Matki Boz ej. W jej młodym sercu 

najwaz niejsze miejsce zajmowała miłos c  do Najs więtszego Sakramentu. Kaz -

dego ranka na piechotę szła do oddalonego o kilka kilometro w kos cioła, by 

Ujawniło się to w opisanym spotkaniu. Uczeni w Pis mie nie potrafią na-

wiązac  głębszej relacji z Jezusem. Nie ma w nich rados ci i pokoju. Są zajęci 

egzekwowaniem przepiso w i surowym osądzaniem innych (w. 5). 

Postawa faryzeuszo w pokazuje, z e surowa i powierzchowna religijnos c  

prowadzic  będzie do takiego samego traktowania innych. Co mogę powie-

dziec  o mojej religijnos ci? Czy pomaga mi ona nawiązywac  głęboką więz  

z Jezusem? 

Moja poprawnos c  religijna nie zalez y od ilos ci i precyzyjnos ci wykonywa-

nych praktyk i przepiso w religijnych. Zewnętrzna poprawnos c  ma swoją 

wartos c  tylko wtedy, gdy potwierdza moją rzetelnos c  duchową i pomaga mi 

w rozwoju z ycia wewnętrznego. 

Popatrzę na moje codzienne praktyki religijne. Czy jestem im wierny? Czy 

szukam w nich przede wszystkim Boga? Zapytam o moją wiernos c  przykaza-

niom Boz ym i Kos cielnym, regułom zakonnym. Zastanowię się głębiej nad 

moją motywacją. 

Jezus kaz e mi się zastanowic  nad stanem mojego serca (ww. 14-15.23). 

Zdrowe i czyste serce jest z ro dłem zdrowej i czystej moralnos ci. Co mo głbym 

powiedziec  Jezusowi o obecnym stanie mego wnętrza? 

Zatrzymam się dłuz ej nad nieprawos ciami, kto re wymienia Jezus (ww. 21

-22). W szczeros ci serca będę pytał siebie, kto re z nich najbardziej wyrzuca 

mi moje sumienie. Powiem o tym Jezusowi. Będę Go prosił o serce czyste 

i wolne od wszelkiej obłudy: „Jezu, pomo z  mi z yc  w prawdzie przed Tobą!”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Witamy w naszej parafii nowych wikariuszy: ks. Krzysztofa Adamskie-

go i ks. Marcina Stopkę. Życzymy, aby czas przeżyty w naszej wspólnocie 

był okazją do umocnienia powołania kapłan skiego i dzielenia się swoimi ta-

lentami dla dobra całej parafii. Msza s w. w ich intencji zostanie odprawiona 

dzisiaj o godz. 12.00 

  Dziękujemy ks. Wojciechowi Jamrozińskiemu i ks. Wiesławowi Płonce 

za 9-letnia pracę duszpasterską w naszej parafii. Jako wspo lnota chcemy to 

uczestniczyc  w Eucharystii i przyjąc  Komunię s więtą. Często widywano ją 

pogrąz oną w modlitwie przed tabernakulum. Wyro z niała się spos ro d innych 

dziewcząt. Była pracowita, skromna i wstrzemięz liwa w rozmowie. Unikała 

hałas liwego towarzystwa i powierzchownych rozrywek. Czytała wiele pism 

i ksiąz ek religijnych. W wieku dziewięciu lat, przygotowując się do bierzmo-

wania, zetknęła się z postacią s w. Dominika Savio, kto ry od tamtej pory stał 

się dła niej wzorem. Słowa S więtego: "Lepsza s mierc  niz  grzech" stały się dla 

niej drogowskazem. 

Jesienią 1943 roku włoscy partyzanci rozlokowali swe oddziały w pobli-

skich lasach. 24 lipca 1944 roku, w pobliz u rodzinnej wioski Teresy, doszło 

do starc  z wojskiem niemieckim. Następnego dnia Niemcy powro cili na miej-

sce bitwy, by pochowac  swoich poległych. Zaczęli ro wniez  niszczyc  i palic  

okoliczne domostwa, chcąc ukarac  chłopo w za wspo łpracę z partyzantami. 

W dniu 28 sierpnia dotarli do Santa Giulia. Zorganizowali obławę na miesz-

kan co w, strzelali do bezbronnych i rabowali co popadło. Kilku z ołnierzy od-

prowadziło na bok dziewczęta, ws ro d kto rych była 20-letnia Teresa. Jeden 

z nich wciągnął ją do lasu i pro bował zgwałcic . Dziewczyna stawiała mu zde-

cydowany opo r, co tak go rozgniewało, z e zaczął ją dusic , a w kon cu zabił 

dwoma strzałami z pistoletu. Teresa zginęła 29 sierpnia 1944 r. 

S w. Jan Paweł II podczas beatyfikacji Teresy w dniu 24 maja 1998 roku 

w Turynie mo wił: "Teresa Bracco jest s wietlanym przykładem czystos ci, kto -

rej broniła i dała s wiadectwo az  po męczen stwo. (...) Ta odwaz na postawa 

była logiczną konsekwencją niezłomnej woli dochowania wiernos ci Chrystu-

sowi, zgodnie z postanowieniem, kto re Teresa wyraz ała wielokrotnie; gdy 

opowiadano jej, co spotkało inne młode kobiety w tamtym okresie chaosu 

i przemocy, powiedziała bez wahania: Wolę s mierc  niz  zbezczeszczenie! (...) 

Jakz e doniosłe orędzie nadziei dla tych, kto rzy starają się is c  pod prąd, nie 

poddając się duchowi tego s wiata!"  
za ILG 



wyrazic  w czasie Mszy s w. w niedzielę, 26 wrzes nia o godz. 12.00. 

  Witamy także alumna Michała Juraszczyka, kto ry do 24 wrzes nia bę-

dzie u nas na praktyce duszpastersko-katechetycznej. Z yczymy mu obfitos ci 

Boz ych daro w. 

  Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpocznie się we 

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

  W środę, 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. 

Msza s w. zostanie odprawiona o godz. 8.00. Serdecznie zapraszamy do 

wspo lnej modlitwy dzieci, młodziez , rodzico w, katecheto w i wychowawco w. 

  Modlitwa różańcowa za dzieci, młodzież i rodziny rozpocznie się w śro-

dę o godz. 17.00 w kos ciele. 

  W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek 

i pierwsza sobota miesiąca.  

  W czwartek pamiętajmy w modlitwie o wszystkich powołanych do słuz by 

Boz ej oraz pros my o nowe powołania kapłan skie, zakonne i misyjne. 

  W I. piątek czcimy Najs więtsze Serce Pana Jezusa. Senioro w naszej parafii 

zapraszamy na Mszę s w.  o godz. 9.00; po kto rej odprawimy naboz en stwo 

przebłagalno-wynagradzające.   

  Spowiedź św. dla dzieci rozpocznie się o godz. 16.00; zas  o 16.30 odpra-

wimy Mszę s w. w ich intencji. Zapraszamy do wspo lnej modlitwy dzieci, kto -

re rozpoczynają naukę w szkole podstawowej (niech przyniosą tornistry, 

kto re na koniec mszy s w. pobłogosławimy). 

  Młodzież, która w ubiegłym roku szkolnym przygotowywała się do 

przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy na Mszę św. w piątek 

o godz. 18.00, po której odbędzie się spotkanie formacyjne. Msza s w. 

z udzieleniem s. bierzmowania zaplanowana jest na piątek, 24 wrzes nia 

o godz. 17.00. Zapraszamy takz e tych, kto rzy z powodu pandemii nie przyjęli 

jeszcze tego sakramentu. 

  W I. sobotę miesiąca oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświęt-

szej Maryi Panny. Czuwanie Fatimskie rozpoczniemy o godz. 17.00 

(medytacja, modlitwa ro z an cowa, Msza s w. i Apel Jasnog.). 

  Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na Uniwersytet Jana Pawła II 

w Krakowie; za tydzien  niedzielna składka będzie przeznaczona na fundusz 

inwestycyjny związany z renowacją ołtarza gło wnego (zabezpieczenie przed 

kornikiem). Dziękujemy za wszystkie dodatkowe ofiary składane na konto 

parafialne. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 30.08       

6.00  za zm. Jana Netera (3 gregor.) 

18.00 1. za zm. Karola Linderta w 1 r. s m.; 2. za zm. Honoratę Chmurę (14 greg.)                

     3. za zm. Bernarda Musioła; 4. za zm. Lesława Marka 

WTOREK - 31.08     

6.00  1.za zm. Honoratę Chmurę (15 greg.) 

     2. za zm. Jadwigę Bułkę, męz a Władysława i rodzico w z obu stron 

18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Boz eny i Artura Kasprzykowskich z ok. 25. rocz. s lubu    

     oraz o Boz e błogosławien stwo dla rodziny Szkuto w i Kasprzykowskich 

     2. za zm. Jo zefa Powszek w 5. rocz. s m. i wszystkich zmarłych z rodz. Powszek 

     3. za zm. Jana Netera (4 greg.); 4. za zm. w miesiącu sierpniu 

ŚRODA - 01.09              

6.00  za zm. Jana Netera (5 greg.) 

8.00  Msza św. na inaugurację nowego roku szkolnego i katechetycznego 

18.00 1. za zm. Bronisławę i Alojzego Wolaso w; 2. za zm. Honoratę Chmurę (16 greg.) 

     3. za zm. Stefanię i Bronisława Handzliko w; 4. za zm. Jerzego Lubera 

     5. (poza parafią) za zm. Bronisławę Kołatę 

CZWARTEK - 02.09 - PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 

6.00  za zm. Honoratę Chmurę (17 greg.) 

18.00 1. za zm. rodzico w Stefanię i Stefana Dobrowolskich 

     2. za zm. Jana Netera (6 greg.); 3. (poza parafią) za zm. Genowefę Komsta 

     4. za zm. mamę Rozalię Laszczak oraz zm. co rkę Łucję Kozioł w 1 r. s m. 

PIĄTEK - 03.09 - ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO;  PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 

6.00  wynagradzająca za grzechy i zniewagi wobec Najs więtszego Sakramentu 

9.00  za zm. Honoratę Chmurę (18 greg.) 

16.30 W int. dzieci, młodziez y, nauczycieli, katecheto w i wychowawco w 

18.00 1. za zm. Jana Netera (7 greg.); 2. za zm. Leszka Magę 

     3. (poza parafią) za zm. Włodzimierza Błaszczaka 

SOBOTA - 04.09 - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 

6.00  1. za zm. Jana Netera (8 greg.); 2. za zm. Zofię i Mariana Więcław 

18.00 1. za zm. Jo zefa i Stefanię Ko zka; 2. za zm. Honoratę Chmurę (19 greg.)  

NIEDZIELA - 05.09 - 23 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30  1. za zm. rodzico w Helenę i Wincentego Michniko w 

     2. za zm. Honoratę Chmurę (20 greg.) 

9.00  za zm. Danutę Szybowicz i zm. z rodziny   

10.30 1. za zm. Andrzeja Młodzika i zm. z rodziny 

     2. za zm. Władysława Cholewin skiego  

12.00 za zm. Jana Netera (9 greg.) 

18.00 za zm. rodzico w Wandę i Stanisława Kobielskich 

19.30 za zm. Arkadiusza Pustelnika 



KANCELARIA PARAFIALNA 

LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  1 Tes 4, 13-18; Ps 96; Łk 4, 16-30 

Wtorek: 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Ps 27; Łk 4, 31-37 

Środa:  Kol 1, 1-8; Ps 52; Łk 4, 38-44 

Czwartek: Kol 1, 9-14; Ps 98; Łk 5, 1-11 

Piątek: Kol 1, 15-20; Ps 100; Łk 5, 33-39 

Sobota: Kol 1, 21-23; Ps 54; Łk 6, 1-5 

Niedziela:  Iz 35, 4-7a; Ps 146; Jk 2, 1-5 

W obiektach kultu religijnego obowiązuje limit 75% wszystkich miejsc 

oraz noszenie maseczek zakrywających usta i nos! 

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. Roman - 25, ks. Krzysztof - 23 

ks. Marcin - 27, kancelaria - 21) 

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