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Niedzielne espresso           z Proboszczem
Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpo-
wiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli 
do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, 
Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, 
że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, czy nie macie 
nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On rzekł do 
nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdzie-
cie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej 
wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego 
Jezus miłował: „To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, 
że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był 
bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów 
dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. 

J 21, 1-14

Maria Ossowska zamawiając książkę nie mogła się jej docze-
kać – czuła się jak przed miłosną schadzką.
Piotr tak bardzo tęsknił za spotkaniem z Jezusem, że odrucho-
wo i bez zastanowienia rzucił się do jeziora.
Zbyt często, chociaż zapewne nie zawsze z własnej winy, nie 
możemy doczekać się zakończenia Mszy Św.

Czy Msza Święta może być nudna?
„Po co chodzić do kościoła?” – to refleksje ojca Ti-
mothy Radcliffe’a na temat Eucharystii. Autor przy-
tacza odpowiedź jednego z bierzmowanych, który na 
pytanie biskupa, czy będzie chodził co niedzielę do ko- 
ścioła, odpowiedział: „A pan chodziłby co tydzień do 
kina na ten sam film?”. Jednak Msza Św. to nie spe- 
ktakl, lecz uczta z Bogiem. „Jeżeli nie będziecie spo-
żywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili 
Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spo-
żywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, 
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” – mówi Jezus.

Dlaczego Hostia nie ma właściwości ciała?
Po przeistoczeniu kapłan mówi: „Oto wielka tajem-
nica wiary!”. Tajemnicę tej przemiany tak tłumaczy 
Święty Ambroży: „Nie ma tu tego, co ukształtowała 
natura, lecz co uświęciło błogosławieństwo, a błogo-
sławieństwo to większą posiada moc aniżeli natura, 
ponieważ zmienia samą nawet naturę. Czyż więc sło-
wa Chrystusa, który mógł z niczego stworzyć coś, 
co nie istniało, nie są w stanie zmienić istniejących 
rzeczy na to, czym uprzednio one nie były? Nie jest 
bowiem czymś mniejszym stwarzać naturę rzeczy, 
aniżeli ją zmieniać” (KKK, nr 1375).

ks. Eugeniusz Burzyk
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W Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 3 kwietnia 2016 roku – podczas Mszy o godz. 11.30 uczniowie 
klas trzecich obchodzili Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Eucharystii przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. Filip Glanowski, który przed rokiem był ich katechetą. Podczas Mszy Świętej odbyło się 
poświęcenie „Tryptyku Miłosierdzia” z wizerunkami Jezusa Miłosiernego, św. Jana Pawła II oraz św. 
Siostry Faustyny. Proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk przekazał rodzinom dzieci obchodzących roczni-
cę trzy kopie obrazu, które peregrynować będą w całej parafii, w trzech rejonach, codziennie od 
rodziny do rodziny, pozostając w każdym domu i mieszkaniu przez dobę. Harmonogram przyjmowa-
nia „Tryptyku Miłosierdzia” znajduje się w gablotce parafialnej. W kościele dostępny jest specjalny 
modlitewnik, który ma być pomocą w dobrym przeżyciu peregrynacji w rodzinie.

Rocznica Pierwszej Komunii 
i rozpoczęcie peregrynacji







Zmarli:
† Władysława Gibas, lat 75
† Dariusz Grotowski, lat 52
† Mieczysław Bartula, lat 69
† Rozalia Czarnik, lat 90
† Marek Lejawka, lat 56
† Emilia Bidzińska, lat 72
† Zbigniew Wróbel, lat 55
† Piotr Ignacyk, lat 83
† Jerzy Sojka, lat 52
† Andrzej Kopiasz, lat 57

 1. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożo-
ną ofiarę mieszkańcom ulic: Hallera, Krętej, 
Alei Dworskiej, Akacjowej, Lisica i Wałowej. 
W tym tygodniu prosimy mieszkańców ulic: 
Biała, Hubala, Podlesie, Spółdzielców, Łęcka.

 2. W piątek – 15 kwietnia po Mszy Świętej wie-
czornej, z racji trzeciego piątku miesiąca, na- 
bożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

 3. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe. 
W przyszłą niedzielę – 17 kwietnia składka 
specjalna uzupełniająca. 

 4. Trwają prace na piętrze kościoła. W ubie- 
głym tygodniu w sali chóru i w sali konfe-
rencyjnej zamontowaliśmy nowe drzwi. Za-
instalowaliśmy duże, oszczędne lampy ledo-
we (sala chóru – 6 szt., sala konferencyjna  – 12 
szt.). Zastąpiły one ponad 60 zwykłych, któ-
re były tam dotychczas. Rozpoczęliśmy  rów-
nież układanie płytek podłogowych.

Ogłoszenia duszpasterskie
10 – 17 kwietnia 2016

Harmonogram przyjmowania  
„Tryptyku Miłosierdzia”  

w trzech rejonach:

1. Bloki POM od numeru 24, Aleja Dworska, 
Wodna, Piaski, Mickiewicza, Kusocińskie-
go, Wyszyńskiego, Popiełuszki, Piłsudskie- 
go, Kochowskiego, Kopernika, Kombatan-
tów, Wyspiańskiego, Tysiąclecia, Grottge- 
ra, Hallera, Kręta, Wojska Polskiego, Aka-
cjowa, Lisica, Wałowa, Dworcowa, Obo-
zowa, Jaśminowa, Storczykowa, Irysowa, 
Liliowa, Turystyczna, Ofiar Oświęcimia, 
Drobniaka, Daszyńskiego, Podlesie, Hu-
bala, Biała, Spółdzielców, Łęcka 

2. Osiedle Paderewskiego od bloku nr 1

3. Osiedle „Stare Bloki” od bloku nr 1 
Osiedle Słowackiego od bloku nr 3

Chrzty:

Statystyka – marzec 2016

Zapowiedzi:



Intencje mszalne
10 – 17 kwietnia 2016

NIEDZIELA – 10 kwietnia
  7.00 † Ewa i Józef Dudek
  8.30 † Jerzy Sojka
10.00 † Stanisław Dzidek w 1 r. śm.
11.30  Roczki: Hanna Bułka, Jonasz 

Bąk, Oliwia Gil, Oliwier Lacheta
18.00 † Marcin Czubaty w 24 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 11 kwietnia
  6.30 † Bernadeta Dutkiewicz
  6.30 † Stanisław Mizia
18.00 † Józef i Albina

WTOREK – 12 kwietnia
  6.30 † Mieczysław Roszak
18.00 † Otylia Jasińska

ŚRODA – 13 kwietnia
  6.30 † Stanisław Mizia
  6.30 † Krzysztof i Roman Smekla
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o zdrowie i błogosławieństwo Bo-

że w rodzinie, o wyjście z nałogu al- 
koholizmu dla pewnej osoby, o po- 
trzebne łaski dla Sławomira i Ur- 
szuli w rocznicę ślubu, dziękczyn-
na z okazji 77 rocznicy urodzin 
z prośbą o dalszą opiekę dla Sta-
nisława, † Bolesław Krawczyk, 
†  ks. Andrzej Wąchal, † ks. Zbi-
gniew Wszołek

CZWARTEK – 14 kwietnia
  6.30 † Alicja Czernicka z rodzicami
18.00 † Edward Kojm

PIĄTEK – 15 kwietnia
  6.30 † Wojciech Czernicki z rodziną
  6.30 † Stanisław Mizia
18.00 † Józef i Maria Grzywa

SOBOTA – 16 kwietnia
  6.30 † Stanisław Mizia
  6.30 † Bernadeta Dutkiewicz
  6.30 † Joanna Śliwka
18.00 † Marek Zosuł

NIEDZIELA – 17 kwietnia
  7.00 † Tadeusz Kóska
  8.30 † Wojciech Gucwa
10.00 † Stefania i Kazimierz Saniuta  

z synem Janem
11.30 † Bolesław Galas z rodzicami  

oraz Anna i Michał Matusz
18.00 † Józef Walus w 5 r. śm.
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