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Niedzielne espresso  z Proboszczem 

Król Gustaw V, który był krótkowidzem, wręczył dyplom Literackiej Nagrody Nobla stojącemu 
obok kamerdynerowi. Żartowano, że była to jedna z nielicznych nagród Nobla, która trafiła do 
właściwych rąk.
Trudno wyobrazić sobie rozwój bez wysiłku naukowców i twórców. Czasem jednak zbyt wielką 
wagę przywiązujemy do wykształcenia. W rodzinnym mieście powątpiewano w Jezusa dlatego, 
że był cieślą.
Tomáš Bata, założyciel znanej firmy obuwniczej, ukończył tylko szkołę podstawową, nie miał 
żadnego tytułu, poza napisem „Szef” na drzwiach gabinetu. Powstała też Akademia Handlowa 
Tomáša Baty.

Lepsi są ludzie prości czy wykształceni?
Gustaw Holoubek, wspominając czasy kiedy był 
dyrektorem Teatru Śląskiego, przekonywał, że po-
dział na widownię elitarną i prostą (masową) jest 
fałszywy. Twierdził, że ludzie dzielą się na wraż-
liwych i obojętnych niezależnie od wykształcenia 
czy środowiska. Jest rzeczą oczywistą, że dobra 
pamięć i wiedza encyklopedyczna pozwalają cza-
sem zdobywać tytuły naukowe, jednak nie muszą 
być tożsame z mądrością. Jak przewrotnie, ale 

trafnie zauważył ks. Andrzej Bardecki, przy żłób-
ku byli prości ludzie [pasterze] oraz mędrcy, ale 
półinteligentów tam nie było. Zdarza się, że wy-
kształceni lekceważą zdanie zwykłych, przecięt-
nych ludzi, a ci drudzy nie zawsze doceniają tych 
pierwszych. Szanujmy człowieka bez względu na 
wykształcenie czy pełnioną funkcję, gdyż wszyscy 
jesteśmy potrzebni wspólnocie Kościoła, na róż-
ny sposób realizując swoje powołanie.

ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 
uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, 
przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mą-
drość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy 
nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż 
nie żyją tu u nas także Jego siostry?”. I powątpiewali o Nim. A Jezus 
mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim 
domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadne-
go cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się 
też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
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Dajcie mi spokój – czyli jak owocnie odpoczywać
podczas wakacji i nie tylko…

Adres jednej z moich stron internetowych – 
www.dajcie-mi-spokoj.pl w okresie wakacyj-
nym wydaje się być mniej prowokujący. Cytaty 
codziennie zamieszczane na tej stronie – owoc 
mojej wieloletniej samotnej pracy – mają po-
budzać do refleksji nad sobą, drugim czło-
wiekiem i swoim miejscem w świecie. Chodzi 
jednak nie tylko o wakacje, podczas których 
powinniśmy poświęcić więcej czasu samym 
sobie. Lorda, żyjącego z dala od zgiełku świata 
i unikającego towarzystwa, zapy-
tano, dlaczego nie bierze udziału 
w życiu towarzyskim. Zdziwiony 
odpowiedział: A co to jest? – Za-
bawy, bale, przyjęcia, koncerty, 
wyścigi – tłumaczyli znajomi. 
Skoro tak wygląda życie towarzy-
skie – stwierdził lord – to mój lo-
kaj to za mnie załatwi. Anegdota 
ta nie jest wyrazem mizantropii, 
cynizmu, czy lekceważenia innych 
ludzi, ale przypomina o tym, że 
za dużo czasu marnujemy na rze-
czy powierzchowne i nieistotne.  
W podobnym duchu wypowie-
dział się arcybiskup Józef Życiński: „Czas 
płynie i każdy jego okruch trzeba cenić. Żeby 
pisać, tworzyć, nie można chodzić z imienin 
na imieniny”. Natomiast Sławomir Mrożek wy-
znał: „Jestem po prostu rasowym pisarzem, 
a rasowy pisarz, czy tego chce czy nie, musi 
być sam, być obcym wśród obcych. Dla pisa-
rza zbyt bliskie więzi z ludźmi są ciężarem, bo 
najzwyczajniej w świecie musi siedzieć przy 

stole, nad papierem, sam ze swoimi myślami”.  
O powierzchowności wielu ludzkich kontaktów 
mówi też ks. Jerzy Szymik, określając je jako 
clubbing wielkomiejskich środowisk młodzie-
żowej klasy średniej: „W sześciu znajomych 
idą na piwo, zaliczają cztery lokale w ciągu 
wieczoru i w porządku, człowiek ma prawo po-
być z kumplami i się rozerwać. Tylko niech się 
nie spodziewa, że z czegoś takiego powstanie 
przepastna głębia, że to go nasyci, uleczy sa-

motność”. Przekonuje, że po-
wierzchowne kontakty niczego 
w nas i za nas nie załatwią. Chy-
ba najtrafniej ujmuje problem 
Adam Mickiewicz: „Nie ten jest 
egoistą, kto od ludzi stroni, ale 
ten, kto za bliźnim jak za łu-
pem goni”. Natomiast Thomas 
Mertona zaleca, by każdy czło-
wiek miał swój pokój, jakiś kąt, 
gdzie nikt go nie znajdzie, nie 
przeszkodzi i nie zauważy. Za-
strzega jednak, że nie udajemy 
się na pustynię, by uwolnić się 
od ludzi, ale by nauczyć się, jak 

ich odnaleźć; by odkryć sposób, w jaki można 
im uczynić jak najwięcej dobrego. Także sam 
Jezus udawał się często na miejsce pustyn-
ne, i to w sytuacji, gdy czekało na Niego wielu 
ludzi. Niech tegoroczne wakacje będą dla nas 
okazją do zaczerpnięcia duchowej siły, dzięki 
której będziemy mogli przez kolejny rok sku-
tecznie służyć bliźnim.

ks. Eugeniusz Burzyk



Zachęcamy do udziału 
w pielgrzymce dzięk-
czynnej do Rzymu za 
pontyfikat oraz kano-
nizację Jana Pawła II –  
w dniach od 17 do 25 października br. In-
formacje na ten temat zamieszczone są  
w gablocie parafialnej, na stronie inter-
netowej naszej parafii, udziela ich także  
ks. Tomasz.

Dziękujemy za sprzątanie ko-
ścioła i złożoną ofiarę miesz-
kańcom tzw. Starych Bloków 
nr 7, 8 i 9. W bieżącym tygo-
dniu prosimy o to mieszkań-
ców bloków nr 12,13, 14.

Dziękujemy za 
wszelkie ofia-
ry złożone na 
b rukowan ie 
obejścia na-
szego kościo-
ła, a także na 
nowy rzutnik.

W dzisiejszą niedzielę – 5 lipca przy wyj-
ściu z kościoła można złożyć ofiarę do 
puszek na Wyższe Seminarium Duchow-
ne w Krakowie, w którym studiują również 
klerycy z naszej diecezji, a także kleryk  
z naszej parafii Kamil Kubik.

Kancelaria parafialna w okresie wakacyj-
nym, będzie czynna:

∙ w poniedziałki  – od 8.00 do 9.00,
∙ w środy            – od 16.00 do 18.00,
∙ w soboty          – od 8.00 do 9.00.
We wtorki, czwartki i piątki kancelaria 
będzie nieczynna. Sprawy pogrzebowe 
można załatwiać o każdej porze, dzwoniąc 
wcześniej na numer księdza dyżurnego – 
794 795 794.

Parafialna Rodzina 
Radia Maryja zapra-
sza na pielgrzymkę 
do Częstochowy – 
12 lipca br. Wyjazd 
sprzed Ośrodka Kul-
tury o godz. 6.00,  
zapisy w zakrystii, 
koszt 30 zł.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
5 – 12 lipca 2015
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Konto parafii:  
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INTENCJE  MSZALNE 
5 – 12 lipca 2015

NIEDZIELA – 5 lipca
  7.00 † Władysław Gancarczyk
  8.30 † Władysław Ryszka z rodzicami
10.00 † Franciszek Kubica w 4 r. śm.
11.30 † Krzysztof Karasiński w 5 r. śm.
12.30     Msza Święta chrzcielna
18.00 † Henryk Wajdzik w 7 r. śm. oraz 
              Stanisław Bajorek z żoną Ludwiką

PONIEDZIAŁEK – 6 lipca
  6.30 † Bronisława Piecuch
18.00 † Zofia i Tadeusz Mastalerz 
             oraz †† z rodzin Pudło i Mastalerz
  
WTOREK – 7 lipca
  6.30 † Rozalia Macura
18.00 † Józef i Klementyna Garstka
  
ŚRODA – 8 lipca
  6.30 † Tadeusz Pawelczyk
18.00    Wotywna do MB Bolesnej: 
             o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
            dla mieszkańców bloków z ulicy Mic- 
                kiewicza: 24, 30, 36, 40, 42; o zdrowie
             i błogosławieństwo Boże dla Joanny, 
              † Elżbieta Korczyk, † Aneta Jakóbik 
             w 4 r. śm., † Bronisława Piecuch, 
          † Aniela Korczyk w 1 r. śm., 
          † Stanisław Dzidek
 

CZWARTEK – 9 lipca
  6.30 † Stanisław Suwała
18.00    W intencji Danuty i Czesława z okazji
              50 rocznicy ślubu
  
PIĄTEK – 10 lipca
  6.30 † Natalia Midor
18.00 † Zdzisław Ogórek w 6 r. śm.
  
SOBOTA – 11 lipca
  6.30 † Jan Makara w 33 r. śm.
18.00 † Salomea i Alojzy Stawowy 
              z córką Kazimierą
  
NIEDZIELA – 12 lipca
  7.00 † Krzysztof i Roman
  8.30 † Anna i Władysław Turek z rodzicami
10.00 † Anna Wawro
11.30    Roczki
18.00 † Wiesław Wieliczka w 1 r. śm.
  


