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Niedzielne espresso  z Proboszczem 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię 
moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże 
brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na 
chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi 
Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś po-
szli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał 
naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Mk 16, 15-20

„Święty spokój” to stan, w którym człowiek nie musi się o nic troszczyć, jest wolny od jakichkolwiek 
problemów i kłopotów.
Próby stworzenia nieba na ziemi są nierealne; Jezus postawił uczniom trudne zadanie: wskazanie 
ludziom drogi zbawienia.
Myśląc o niebie, przypomnijmy sobie chwilę, kiedy czuliśmy się najbardziej szczęśliwi, i pomnóż-
my ją przez wieczność.

Gdzie przebywał Jezus między Zmartwychwsta- 
niem a Wniebowstąpieniem?
Przez swoją boską naturę Jezus zawsze był zjed-
noczony z Bogiem Ojcem i uczestniczył w Jego 
chwale. Jako człowiek [ze swoją ludzką naturą] 
wszedł do chwały Ojca już przez Zmartwych-
wstanie. Wniebowstąpienie opisane przez Świę-
tego Łukasza (zob. Dz 1, 4-12) było jedynie wi-
dzialnym znakiem tego, co dokonało się w chwili 
Zmartwychwstania; pouczeniem i ostatecznym 
potwierdzeniem, że jest Synem Bożym i wraca do 
Ojca. Przez czterdzieści dni między Zmartwych-
wstaniem a Wniebowstąpieniem Jezus cały czas 

przebywał w niebie i dzielił chwałę Boga. Nie bę-
dąc ograniczonym czasem i przestrzenią, mógł 
równocześnie ukazywać się uczniom.

Miejsce Wniebowstąpienia
Jezus wstąpił do nieba z Góry Oliwnej, będącej 
częścią pasma górskiego [800 m n.p.m.] otacza-
jącego Jerozolimę od strony północnej. Doko-
nało się na niej wiele ważnych wydarzeń. Na jej 
zboczach położona była posiadłość Getsemani,  
w skład której wchodziła tłocznia oliwy i ogród, 
w którym modlił się Jezus przed swoją męką. 
Tam też został pojmany.

ks. Eugeniusz Burzyk



Tydzień temu mówiliśmy o ogłoszeniu przez 
Sejm Roku Jana Pawła II, a także o tym, 
co może zrobić każdy z nas, by ocalić Jego 
dziedzictwo od zapomnienia. Jakie inicjaty-
wy podejmowane są w naszej parafii, by nie 
zapomnieć o Wielkim Rodaku?

Przede wszystkim ten święty Papież jest współ-
patronem naszej parafii i w Jego wspomnienie 
liturgiczne – 22 października 
– obchodzimy odpust ku Jego 
czci. Nasz kościół parafialny 
został konsekrowany wła-
śnie w tym dniu. Każdego 22. 
dnia miesiąca o godz. 18.00 
odprawiana jest uroczysta 
Msza św. wotywna o Janie 
Pawle z odpowiednią litanią 
i możliwością ucałowania Je- 
go relikwii. W kościele pa-
rafialnym mamy relikwiarz  
z kroplą krwi Papieża, a tak-
że tumbę z mitrą papieską. 
Rok temu duchowo przy-
gotowywaliśmy się do ka-
nonizacji Jana Pawła przez 
nabożeństwa pierwszych so-
bót z kazaniami o Jego życiu  
i działalności. Również wzię-
liśmy udział z pielgrzymką 
parafialną w Jego kanoniza-
cji na Placu Świętego Piotra 
w Rzymie. Warto zauważyć, 
że nauczanie Jana Pawła II 
wcielamy w codzienne życie, 

np. wyobraźnię miłosierdzia, o którą apelował 
Papież na krakowskich Błoniach, realizuje ze-
spół charytatywny w naszej parafii.

Czy w Roku Jana Pawła II planowana jest 
pielgrzymka do miejsc z Nim związanych?

W dniach 17-24 października br. planuje-
my zorganizować parafialną pielgrzymkę do 
Włoch, w duchu wdzięczności nie tylko za ka-
nonizację, ale za cały pontyfikat tego Papieża.  
Trasa pielgrzymki powiązana jest tematycznie 
z wdzięcznością: wdzięczność za dom rodzin-
ny (Wadowice, Sotto il Monte – miejsce uro-
dzenia św. Jana XXIII, który był kanonizowany 
razem z naszym Rodakiem); za umiejętność 
odpoczynku (Portofino); za przykład patrio-
tyzmu (Monte Cassino; Rzym), za kult Maryi  
w życiu Wojtyły (Mentorella); za szerzenie eku-
menizmu (Asyż, Cascia); za liczne kanoniza-
cje i beatyfikacje (Padwa). Planujemy również 

udział w audiencji z Papieżem 
Franciszkiem oraz Mszę św. 
przy grobie Jana Pawła II. Za-
chęcamy parafian do zapisu 
i udziału w tym wydarzeniu, 
zwłaszcza tych, którzy może 
rok temu bali się tłumów  
w Rzymie, by teraz na spo-
kojnie móc zobaczyć i po-
czuć klimat świętych miejsc 
naszej religii. Wszelkie infor-
macje na temat pielgrzymki 
są zamieszczone na plaka-
tach w gablocie parafialnej, 
jak również na stronie naszej 
parafii (w zakładce zaprasza-
my – www.materolorosa.pl/ 
zapraszamy). 

Życzymy każdemu parafiani-
nowi, by Rok Jana Pawła II 
rzeczywiście był okazją do 
przypomnienia Jego naucza-
nia, osoby i stylu życia.

ks. Tomasz Łata

Ksiądz Tomasz o naszych inicjatywach w Roku Jana Pawła II
– Ocalić od zapomnienia Jego dziedzictwo



 Pogrzeby:
† Rozalia Macura, lat 83
† Natalia Midor, lat 67
† Ewa Micor-Kmieć, lat 60
† Bronisława Piecuch, lat 89
† Stanisław Dzidek, lat 76
† Danuta Kordek, lat 79
† Zbigniew Kowalczyk, lat 62
† Stanisław Suwała, lat 84
† Tadeusz Pawelczyk, lat 67

Zapowiedzi:
KWIECIEŃ 2015

Dzisiaj – 17 maja o godz. 11.30 od-
będzie się w naszej parafii uroczy-
stość Pierwszej Komunii Świętej. 

Składka z dzisiejszej niedzieli prze-
znaczona jest na budowę nowe-
go parkingu i zagospodarowanie 
przestrzeni wokół kościoła. Dzię-
kujemy za złożone ofiary.

Przy wyjściu z kościoła do puszek 
składamy ofiary na Światowe Dni 
Młodzieży.

W piątek 22 maja przypada 20. ro- 
cznica wizyty Ojca Świętego Jana 
Pawła II w naszej diecezji. Ojciec 
Święty odwiedził wtedy Skoczów, 
Bielsko-Białą i Żywiec.

Dziękujemy za posprzątanie ko-
ścioła, złożoną ofiarę i dekora-
cje rodzicom dzieci, które dzisiaj 
przystępują do pierwszej Komunii 
Świętej. W bieżącym tygodniu pro-
simy o to mieszkańców ulic: Hal-
lera, Krętej i domów jednorodzin-
nych Alei Dworskiej.

W przyszłą niedzielę – 24 maja 
do puszek przy wyjściu z kościo-
ła złożymy ofiary na Dom Matki  
i Dziecka.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17 – 24 maja 2015

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Msza wotywna o św. Janie Pawle II 
22 maja 2015 – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: 
o zdrowie dla Krzysztofa, o błogosławieństwo Boże 
i zdrowie dla Jerzego i Danuty, o błogosławieństwo 
Boże dla tegorocznych maturzystów, o błogosławień-
stwo Boże dla Marii Obidzińskiej z rodziną, o zdro-
wie dla Janiny i Stanisława, o błogosławieństwo Boże  
i opiekę JPII dla Elżbiety.

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II 
polecamy zmarłych: Grzegorz Matusik, Jerzy Tuszyń-
ski, Stanisław Kudłacz, Andrzej Kuś, Zofia Sajdak, 
Janina Wykręt, Katarzyna Gębala, Maria Zynek, Tade-
usz Bloch, Zdzisław Urbańczyk, Stanisława Paszek, 
Eugeniusz Siarkiewicz, Stanisław Hrapkowicz, Aniela 
Nycz, Hildegarda Łuszczek, Franciszek Kubiczek, He-
lena Rączka, Halina Skrzypiec, Anna Bryła, Tadeusz 
Szyma, Czesław Madej, Marian Sporysz, Maria Ko-
walczyk, Czesław Gębicki, Władysław Żak, Helena Pa-
stuszka, Anna Michewicz, Józef Papla, Czesław Jasie-
wicz, Tadeusz Wajdzik, Edward Wolas, Helena Micor, 
Czesław Pasko, Stanisław Łach, Stanisław Kotowoda, 
Zofia Przewoźnik, Rozalia Macura, Ewa Micor-Kmieć, 
Natalia Midor, Bronisława Piecuch, Stanisław Dzi-
dek, Danuta Kordek, Zbigniew Kowalczyk, Stanisław 
Suwała, Krzysztof Naglik, Gabriel Druszczyc, Maria 
Krzak, Bronisław Bajor, Irena Chrapek, Marcin Ada-
mowicz, Witold Wójtowicz.

Chrzty:
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INTENCJE  MSZALNE 
17 – 24 maja 2015

NIEDZIELA – 17 maja
  7.00 † Regina Tchurzewska w 5 r. śm.
  8.30      Dziękczynna z prośbą o błogosławień- 
             stwo Boże i Dary Ducha Świętego dla
             Michała z okazji 18 r. ur.
10.00 † Irena Zemanek w 1 r. śm.
11.30    I Komunia Święta
18.00 † Franciszek i Zofia Szpak

PONIEDZIAŁEK – 18 maja
  6.30 † Krystyna Bielenin
  6.30 † Stanisław i Natalia Polaczyk 
              z synem Piotrem
18.00 † Stanisław Gryzełko w 6 r. śm.
  
WTOREK – 19 maja
  6.30 † Stanisław Hrapkowicz
  6.30 † Zofia Przewoźnik
18.00 † Małgorzata i Sebastian Lenik
18:00 † Zdzisław Urbańczyk
  
ŚRODA – 20 maja
  6.30 † Krzysztof Kopta w 3 r. śm.
  6.30 † Joanna Janowicz-Remsak
  6.30 † Zofia Przewoźnik
18.00     Wotywna do MB Bolesnej: 
            † Czesław Grzywa,† Franciszek  Kubi- 
             czek, † Edward Wolas, † Rozalia Ma- 
              cura, † Tadeusz Pawelczyk 
 
CZWARTEK – 21 maja
  6.30 † Zofia Przewoźnik
  6.30 † Maria Krzak
  6.30 † Edward Dyrdoń
18.00 † Alfred Mastyj

PIĄTEK – 22 maja
  6.30 † Stanisław Kotowoda
  6.30 † Zofia Przewoźnik
  6.30 † Edward Dyrdoń
  6.30 † Stanisław Dzidek
18.00     Wotywna o Świętym Janie Pawle II
  
SOBOTA – 23 maja
  6.30 † Zofia Przewoźnik
  6.30 † Edward Dyrdoń
  6.30 † Stanisław Dzidek
  6.30    Rezerwacja (Borowska)
18.00 † Maria i Ludwik Chromik z rodzicami
  
NIEDZIELA – 24 maja
  7.00 † Zygmunt Czopek w 5 r. śm.
  8.30    W intencji o. Rafała z okazji 
             10 rocznicy święceń kapłańskich 
             i 40 rocznicy urodzin
10.00 † Julian Fajferek z synem Bogdanem 
             oraz Anna i Izydor
11.30 † Stanisława Foks
18.00    O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi
              z okazji urodzin
  


