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Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien czło-
wiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przeka-
zał 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 obrót i zy-
skał 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 talen-
tów zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś 
wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do 
radości twego pana». Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa 
talenty, mówiąc: «Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie 
dwa talenty zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wier-
ny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; 
wejdź do radości twego pana». Przyszedł i ten, który otrzymał je-
den talent, i rzekł: «Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: 
chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsy-
pał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto 
masz swoją własność». Odrzekł mu pan jego: «Sługo zły i gnuśny! 
Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, 
gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze 
bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. 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»”. Mt 25, 15-40

3 3.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   A,

ks. Eugeniusz Burzyk

Ignacy Gogolewski porównywał talenty do latarni w rękach ludzi: „Albo niesiesz te latarnie, który-
mi oświecasz siebie i innych, albo mówisz: – Co tam, daj latarkę, przyświecimy sobie drogę do forsy”.

Nieumiarkowane pomnażanie talentów nie wystarcza, gdyż można wykorzystywać je w osiąga-
niu zarówno dobrych, jak i złych celów. Ważny jest nie tylko własny rozwój, ale także jego skutki.

Jerzy Skolimowski przyznał, że w przeszłości roztrwaniał talent na sprawy nieistotne: „Dzisiaj  
już nie mogę popełniać tego błędu. Mam zbyt dużo do zrobienia, aby rozmieniać się na drobne”.



Akcja powołaniowa w naszej parafii
12 listopada obchodziliśmy w naszej parafii Niedzielę Powo-
łaniową. Gościliśmy Diakona i kleryków z Seminarium Du-
chownego w Krakowie. W sobotę po wieczornej Mszy klerycy 
spotkali się z młodzieżą, opowiadając m.in. o życiu w semi-
narium i swoim powołaniu. Przez całą niedzielę Ksiądz Dia- 
kon głosił kazania, a klerycy odpowiednio przygotowanymi 
komentarzami wprowadzali do poszczególnych części Mszy. 
Przy wyjściu z kościoła składano do puszek ofiary na Semina-
rium Duchowne, które utrzymuje się tylko z ofiar wiernych.

W Kościele rządzi Duch Święty
Jak w każdy drugi wtorek miesiąca – 14 listo-
pada – w naszej parafii celebrowano Mszę św. 
z modlitwą o uzdrowienia duszy i ciała. Pro- 
boszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk, dzięku-
jąc za zaangażowanie w przygotowanie litur-
gii, nawiązał do słów Jezusa z wyznaczonej na 
dzisiejszy dzień Ewangelii: „Słudzy nieużyte-
czni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniś-
my wykonać”. Podkreślił, że w Kościele rzą- 
dzi Duch Święty; otwierając się na Jego dzia-
łanie, dokonujemy rzeczy wartościowych i do- 
niosłych: „To my powinniśmy dziękować Du-
chowi Świętemu, że inspiruje nas do działania 
i czynienia dobra, dzięki czemu stajemy się 
użyteczni”.
Modlitwę uwielbienia prowadziła grupa Od-
nowy w Duchu Świętym „Emaus” z Bestwiny. 
Każdy z uczestników został indywidualnie po-
błogosławiony Najświętszym Sakramentem. 
Oprawę muzyczną przygotował Piotr Mirec-
ki z zespołem „Fausystem” z Oświęcimia. Na 
koniec wierni trzymając się za ręce odśpiewali 
Apel Jasnogórski. 

Po nabożeństwie, przy kawie i herbacie, w sali 
na piętrze kościoła, odbyło się podsumowują-
ce spotkanie organizatorów. Kolejna Msza św. 
o uzdrowienie zostanie odprawiona 12 grud- 
nia. Podziękowania dla Towarzystwa „Cykli-
sta” z Przecieszyna za umieszczenie na wszy-
stkich tablicach informacyjnych w Gminie pla-
katów zapraszających na Mszę i modlitwę.



	 1.	 Do	 puszek	 składamy	 dzisiaj	 ofiary	 na	 powstający	
w Andrychowie	Dom	Księży	Emerytów.

	 2.	 W	piątek	–	24	listopada	po	Mszy	Świętej	wieczornej	
ks.	Piotr	zaprasza	dorosłych,	którzy	pragną	zaanga-
żować	się	w	służbę	liturgiczną,	pełniąc	m.in.	funkcję	
lektora.	Spotkanie	odbędzie	się	w	sali	konferencyjnej.

	 3.	 Dziękujemy	za	posprzątanie	kościoła	i	ofiarę	miesz- 
kańcom	ulic:	Grottgera	i	Tysiąclecia.	W	tym	tygodniu, 
w	piątek	po	wieczornej	Mszy	Świętej,	prosimy	miesz-
kańców	ulicy	Turystycznej.

	 4.	 Dziękujemy	za	ofiary	na	wymianę	okien	w	kościele	
oraz	na	wszystkie	prowadzone	prace	remontowe.	

	 5.	 Przy	stolikach	z	prasą	do	nabycia	oryginalne	lampio-
ny	adwentowe.

	 6.	 Spotkanie	Parlamentarzystów	oraz	Samorządowców 
Diecezji	 Bielsko-Żywieckiej	 odbędzie	 się	 w	 ponie- 
działek	–	27	listopada	o	godz.	16.00,	w	budynku	Kurii	
Diecezjalnej	w	Bielsku-Białej.	Zapraszamy	członków	
samorządów	miast,	gmin	 i	powiatów.	W	programie	
wykład	 księdza	 doktora	 Szymona	 Tracza	 nt.	 „Rola	
samorządu	w	ochronie	zabytków	sakralnych”,	a	na-
stępnie	rozmowa	przy	stole.

	 7.	 Z	 powodu	 braku	 zainteresowania	 pielgrzymką	 na	
Cypr	 organizowana	 jest	 pielgrzymka	 do	 Słowenii	
oraz Chorwacji,	w	terminie	od	29	kwietnia	do	6	ma- 
ja	2018	roku.	Zapisy	i	informacje	u	księdza	Adama.	
Szczegóły	w gablotce	i	na	plakatach.

Ogłoszenia duszpasterskie



Intencje mszalne
NIEDZIELA – 19 listopada
  7.00 † Marek Fajfer w 4 r. śmierci
  8.30 † Henryk Szczechura z rodzicami 

i dziadkami
10.00 † Agata Bednarz z synem Józefem
11.30 † Marek Zosuł w 2 r. śmierci
18.00 † Maria Pochopień w 10 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 20 listopada
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla mie-

szkańców i sprzątających z Osiedla 
Słowackiego, bloku nr 13

18.00 † Helena i Franciszek Bidzińscy z sy-
nem Janem i zięciem Zygmuntem

18.00  W intencji Małgorzaty z okazji 58 r. 
urodzin, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalszą opiekę

WTOREK – 21 listopada
  6.30 † Anna i Henryk Sójka
  6.30  Dziękczynna z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo Boże i opiekę MB  
dla Małgorzaty i Jerzego Kojm 
w rocznicę ślubu

18.00 † Janina Firganek w 7 r. śmierci
ŚRODA – 22 listopada
  6.30 † Stanisława Martyna
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla mie-

szkańców i sprzątających z Osiedla 
Słowackiego, bloku nr 7

  6.30 † Eugenia Jarnot
18.00  Msza Święta wotywna do św. Jana 

Pawła II
CZWARTEK – 23 listopada
  6.30 † Antoni Martyna
  6.30 † Eugenia Jarnot
18.00 † Jan i Katarzyna Wilk
18.00 † Grzegorz Matusik

PIĄTEK – 24 listopada
  6.30 † Franciszek Korczyk w 2 r. śmierci
18.00 † Helena Szudejko w 8 r. śmierci
SOBOTA – 25 listopada
  6.30 † Bronisława Łaczny w r. śmierci, 

z mężem Władysławem i synem 
Władysławem

  6.30 † Roman Gregorczyk
  6.30 † Janusz Poniewierski
  6.30 † Jan Okrzeja
18.00  O zdrowie i Boże błogosławień- 

stwo dla Doroty
NIEDZIELA – 26 listopada
  7.00  O zdrowie i Boże błogosławień- 

stwo dla VII Róży Kobiet pw. św. 
Barbary

  8.30 † Andrzej Golik w 5 r. śmierci
10.00  W intencji Pana Organisty Zdzisła-

wa Kołodzieja z okazji imienin
11.30 † Maria i Stanisław Jarzyna
18.00 † Józef i Maria Bednarz
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Msza wotywna do św. Jana Pawla II
Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II prosimy:	w	intencji	Bogu	wiadomej,	o	błogosławieństwo	Boże	w	ro- 
dzinie,	o	powrót	do	zdrowia	po	operacji	dla	wnuka,	o	błogosławieństwo	Boże	z	okazji	urodzin,	w	pewnej	intencji,	o	bło- 
gosławieństwo	Boże	i	łaskę	zdrowia,	o	Boże	błogosławieństwo	i	opiekę	JP	II	dla	Marii	Śliwa	z	córką	Agnieszką,	o	zdro-
wie	i	Boże	błogosławieństwo	dla	Andrzeja	Cadra	z	okazji	urodzin.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych:	Adam	Czopek,	Jan	Łopusiewicz,	
Eugeniusz	i	Bolesława	Jajeśnica,	Małgorzata	Wójcik,	Stefania	Kulka,	Władysława	i	Władysław	Martyna,	Czesław	Sikora,	
Małgorzata	Chrapek,	Jan	Fetko,	Adam	Paszek,	Andrzej	Pękala,	Teresa	Jarosz,	Jan	Matusiak,	Zofia	Giełdoń,	Irena	Pęka-
la,	Roman	Błażkiewicz,	ks.	Franciszek	Janczy,	Antonina	Hankus,	Helena	Biegun,	Janina	Kwaśniak,	Franciszek	Jurzak,	
Zygmunt	Woś,	Janusz	Poniewierski.


