
bliskich zmarłych. Na stoliku z prasą wyłożone są kartki na wypominki.
Wypominki można składać w zakrystii. Na wypominki roczne składamy
ofiarę taką,  jak na Mszę Św., zaś na wypominki jednorazowe – ofiara
dowolna. Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych modlimy się
w niedziele przed Mszą o godz. 10.45 i 18.00, zaś za zmarłych polecanych
Bogu w wypominkach jednorazowych modlimy się w ciągu tygodnia po
Uroczystości Wszystkich Świętych.
Zachęcamy  do  lektury  prasy  katolickiej,  naszej  parafialnej  gazetki  i
zaglądania  na  parafialną  stronę  internetową.  Jak  zawsze  z  serca
dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób troszczą się o naszą
parafię i zapewniam o modlitewnej wdzięczności.
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  INTENCJE MSZALNE  
11.10 – Poniedziałek
7.00 – za ś.p. Ewę Jankowską
18.00 – o Boże błog. dla Edyty i Grzegorza Krupnik w 30 rocz. ślubu
12.10 – Wtorek
7.00 – za ś.p. Kazimierza Gębalę
18.00 –  o zdrowie i Boże błog. dla Katarzyny i Aleksandra na nową
drogę życia
13.10 – Środa – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
7.00 – za ś.p. Stanisława Tomeckiego
18.00 – za ś.p. Teresę i Adolfa Kozak
14.10 – Czwartek
7.00 – za ś.p. Janinę i Jana Wawrzyczek
18.00 – za ś.p. Ludwika i Marię Szuta
15.10 – Piątek – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy
7.00 – za ś.p. Martę Zielińską
18.00 – za ś.p. Grzegorza Gawenda
16.10 – Sobota – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
7.00 – za ś.p. Kazimierza Gilowskiego
18.00 – za ś.p. Edwarda Kliś
17.10 – XXIX Niedziela Zwykła
8.00 – za ś.p. Jana Górny
9.15 – za zmarłych z rodziny Klimczak i Łopuch
10.45 – o zdrowie i Boże błog. dla Jadwigi Dyczka w 60 rocz. urodzin
18.00 – za ś.p. Danutę Przybylską w I rocznicę śmierci
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Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. Oddział w Bielsku – Białej,
ul. Dmowskiego 16; nr konta: 05124041421111000048242608.

Wpłacając na konto Parafii dopisujemy: "Na cele kultu religijnego".

 NA SZLAKU WIARY 
GAZETKA PARAFII P.W.

MATKI BOŻEJ POCIESZENIA
W BIELSKU – BIAŁEJ STRACONCE

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10. 10. 2021 R.

  S Ł O W O    Ż Y C I A

CZYTANIA NA DZIŚ:
Mdr 7, 7-11; Ps 90; Hbr 4, 12-13; Mk 10, 17-30

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ:
Iz 53,10-11; Ps 33; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45

 PRZECZYTAJ: 
„Dlatego  się  modliłem  i  dano  mi  zrozumienie,
przyzywałem,  i  przyszedł  na  mnie  duch  Mądrości.
Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią

za nic miałem bogactwa” (Mdr 7,7-8)

„W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte” (Kol 2,3)

„Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono (…)
znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku
zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie” (2 Tm 3,14-15)

„(…)  aby  Bóg  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa  (...)  dał  wam  ducha
mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego” (Ef 1,17)

„Przepisy te mają pozór mądrości dzięki kultowi własnego pomysłu,
uniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała” (Kol 2,23)

„Jeśli  zaś  komuś  z  was  brakuje mądrości,  niech  prosi  o  nią  Boga,
który  daje  wszystkim  chętnie  i  nie  wymawiając;  a  na  pewno  ją
otrzyma” (Jk 1,5)
I ROZWAŻ:
1. Na czym opierasz swą mądrość? Na ile ona wypływa z poznania Jezusa,
Pisma Świętego, poddania się Duchowi Świętemu?
2.  Co  możesz  zmienić,  aby  nie  żyć  pozorami  mądrości  (w  różnych
dziedzinach życia, także tej związanej z wiarą)?



KOMENTARZ – Nie b d  jak wielbł d.ą ź ą

Wokół  dzisiejszego fragmentu  Ewangelii  według Św.  Marka  narosło
wiele nieporozumień wynikających szczególnie ze słów Jezusa, że ła-
twiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do
królestwa Bożego. Wyprowadzany jest z nich absolutnie błędny wnio-
sek, że bogactwo wyklucza zbawienie i jeszcze bardziej błędny, że bie-
da jest jego, tego zbawienia, gwarancją.
Przypatrzmy się więc spotkaniu Jezusa z bogatym człowiekiem, w ma-
teuszowej wersji Ewangelii określanego jako młodzieniec - u Łukasza
ta sama osoba nazywana jest zwierzchnikiem, czyli kimś ważnym, bez
bliższego określania jego funkcji. Można więc przypuszczać, że okre-
ślenie „młodzieniec” nie koniecznie dotyczyło jego wieku, lecz zapew-
nienia złożonego w rozmowie z Jezusem, że od młodości przestrzega
przykazań.
Wracając do samej rozmowy, na pytanie co ma robić, aby osiągnąć ży-
cie wieczne, Jezus wskazuje na konieczność przestrzegania Dekalogu.
Słysząc, że rozmówca przestrzega ich od młodości, jak relacjonuje Św.
Marek, Jezus spojrzał na niego z miłością. I zaproponował coś więcej.
Pozostawienie wszystkiego, co ma dla ubogich i pójście za Jezusem śla-
dem Apostołów. I na to nasz młodzieniec się nie zdecydował, co było
przyczyna jego psychicznego dyskomfortu, bo w swym pragnieniu ży-
cia wiarą, można by rzecz, był ambitny.
Słowa Jezusa o bogactwie, wielbłądzie i uchu igielnym nie odbierają
szans na zbawienie bogatym, lecz pokazują na trudność, którą mają ci,
którzy na skutek pokładania ufności w bogactwach, czyli koncentracji
całej  aktywności  życiowej  na  materialnej  stronie  życia,  zaniedbują
przestrzegania przykazań. Jeśli ktoś przestrzega przykazań, nie ma cze-
go się bać. Jezus patrzy na niego z miłością. Nie znaczy to, że w życiu
wiarą nie można chcieć czegoś. Trzeba jednak posłuchać wezwania Je-
zusa, by to całe bogactwo radykalnie porzucić, by w zamian otrzymać
więcej – szczęście płynące z pójścia za Jezusem na wzór Apostołów. 
Bogactwo można też „porzucać” poprzez dzielenie się z innymi. Naj-
pierw trzeba zdać sobie sprawę, że nie ono jest najważniejsze, co pięk-
nie opisuje autor dzisiejszego pierwszego czytania, fragmentu z Księgi
Mądrości: „Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przy-
szedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony
i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią
drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a
srebro przy niej będzie poczytane za błoto”. 

jego dotknęła. Chce nas zarazić utratą tożsamości nadanej nam przez
Boga. Chce wmawiać człowiekowi, że swoją tożsamość może on zbu-
dować bez Boga, że tak będzie dla człowieka nawet lepiej. Pamiętacie
słowa diabła z raju wypowiedziane do Ewy: Bóg powiedział, ale … Od
tamtego czasu to kłamstwo ciągle w jakimś stopniu towarzyszy czło-
wiekowi.
A więc:  Zostaliśmy  tego  wszystkiego,  co  dał  nam  Bóg  pozbawieni
przez grzech, przez kłamstwo diabła, w które nieraz dajemy się wcią-
gnąć, ale czy bezpowrotnie? Na szczęście Bóg nie przestał nas kochać,
ciągle nam o tym przypomina i wiemy, że właśnie przez wzgląd na tą
miłość Bóg od początku przygotował plan ratunkowy. Zaraz na począt-
ku przedstawił go Adamowi i Ewie mówiąc, że przyjdzie Ktoś kto ura-
tuje  człowieka,  kto  przywróci  utracony  stan,  zniszczony  porządek,
zniszczoną tożsamość. I wiemy, że ten plan ratunkowy Bóg zrealizował
przez Swego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus dla nas i dla naszego zba-
wienia przyszedł na ten świat, pokonał grzech, śmierć i szatana. Dlate-
go właśnie dzięki temu, co uczynił Jezus św. Paweł mógł napisać:  „I
jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą oży-
wieni” (1 Kor 15,22). W Chrystusie możemy być ożywieni. W Chrystu-
sie może być także ożywiona w nas prawda o tym, kim jesteśmy. Jak?
O tym potem.
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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE
Dziś  XXVIII  Niedziela  Zwykła.  Obchodzimy  ją  jako  XXI  Dzień
Papieski. Po Mszach Św. będą zbierane do puszek ofiary na fundusz
stypendialny dla uzdolnionych dzieci z ubogich rodzin. W ich imieniu
wszystkim ofiarodawcom mówimy: Bóg zapłać!
Wciąż bardzo gorąco zapraszamy was na wspólną modlitwę podczas
nabożeństw różańcowych. Nabożeństwa rozpoczynają się codziennie o
godz. 17.15.
W tym tygodniu:
W środę, 13 października – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego,
prezbitera.  Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zwołuje na
ten dzień (13 października 2021 r.)  na godz.  17.00 na starej  plebani
Walne Zebranie.  Z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyborów
obecność wszystkich członków Akcji Katolickiej jest obowiązkowa;
W  piątek,  15  października –  wspomnienie  św.  Teresy  od  Jezusa,
dziewicy i doktora Kościoła. Jest to zarazem Dzień Dziecka utraconego;
W sobotę, 16 października – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.
Powoli zbliża się miesiąc listopad, czas szczególnej modlitwy za naszych 


