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Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego 
głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję 
im życie wieczne. Nie zginą one na wieki 
i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, 
który Mi je dał, jest większy od wszystkich. 
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 
Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. 

J 10, 27-30

Skąd wśród chodzących do kościoła tylu nieszczęśli-
wych, zagubionych, żyjących z dala od Ewangelii?
Jezus zapewnia, że jeżeli ludzie będą słuchać Jego  
głosu, to „nikt  nie zdoła wyrwać  ich z Jego ręki”. 
Tylko człowiek zdolny do skupienia może usły- 
szeć, czyli: zrozumieć – przyjąć – dać świadectwo.

Czy Msza Święta może być nieskuteczna?
Na niedzielną Mszę przychodzą nie tylko ludzie głęboko 
wierzący, ale i tacy, którzy szukają Boga i sensu życia. 
Podczas Mszy nic nie dzieje się automatycznie, dlatego 
samo fizyczne uczestnictwo nie musi od razu rozwiązać problemów konkretnego człowieka. 
Uczestnictwo wymaga wiary i pełnego zaangażowania. Kiedy ojciec Joachim Badeni był już 
bardzo chory, w jego celi, przy łóżku, współbracia dominikanie odprawiali Eucharystię. Wyznał 
kiedyś z pewną nieśmiałością, że nie bardzo może uważać, że nie może się skupić. Tłumaczyli 
mu wtedy, o czym zapewne dobrze wiedział: „Ojcze, tu chodzi o obecność. Przecież ojciec wie, 
że Chrystus tutaj jest”. Gdy była odprawiana ostatnia na jego ziemskiej drodze Eucharystia, był 
już częściowo jakby nieobecny, ale bracia, którzy się nim opiekowali opowiadali, że gdy padły 
wypowiadane przez kapłana słowa: „To jest Ciało moje”, on podniósł rękę jak ksiądz koncele-
brujący. Jeszcze na kilka godzin przed śmiercią Bóg pozwolił mu odprawić Najświętszą Ofiarę.

ks. Eugeniusz Burzyk
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W drugim etapie konkursu „Ewangelia oczami dziec- 
ka” wzięło udział 29 uczestników. Na swoich rysunkach 
przedstawiali swoją wizję Pana Jezusa Zmartwychwsta-
łego.  Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem. W czerwcu nastąpi wielki finał, podczas którego 
wyłonimy zwycięzców.  Zostały jeszcze dwa miesiące 
do tego, aby dać szansę naszym pociechom.
Trzeci etap konkursu został ogłoszony na Mszy szkolnej 
w drugą niedzielę miesiąca, czyli 10 kwietnia. W maju  
poznamy temat ostatniego etapu i z ogromnym zacie-
kawieniem będziemy oczekiwać finału. Zachęcamy ma- 
łych parafian do udziału – każdy ma szansę wygrać.

Agnieszka Nowosad, Agnieszka Zając

„Ewangelia oczami dziecka” – II etap

WERONIKA WÓJCIK kl. 1 c NADIA TOMALA kl. 2

JAN ŁUKOWICZ   lat 7

KARINA KAJZAR kl. 3a SZYMON NIESZPOREK kl. 3a

DAGMARA ROKOWSKA kl. 2 f PATRYCJA JARZYNA kl. 2c



AMELIA DREWNIAK kl. 2c PATRYCJA JAKÓBIK kl. 4c JAGODA CZAJA kl. 1a

NINA MICOR kl. 1a ZOFIA BUL kl. 3c OLIWIA ŻAK kl. 3c

DOMINIK ŻAK lat 5 KINGA RUDEK kl. 3c JUSTYNA MULTAN kl. 1a



EMILIA KRAWCZYK kl. 3c JAKUB GARA kl. 4c ZOFIA MYŚLIWIEC kl. 4c

ADRIANA PIWOWARCZY kl. 2f ANNA TARCZYŃSKA kl. 2c

NIKOLA RYSZKA kl. 2 b NADIA CYGAN kl.  1c KACPER MACHAJSKI kl. 1c



 1. Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza. Modlimy się o nowe po-
wołania i za powołanych do służby w Kościele. Pamiętajmy o kle-
rykach naszego seminarium, wśród których jest również Kamil 
Kubik z naszej parafii.

 2. We wtorek – 19 kwietnia po Mszy Św. wieczornej ks. Adam za- 
prasza na katechezę dla dorosłych z cyklu „Listy Świętego Pa-
wła”. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie Pisma Świętego.

 3. Przy stolikach z gazetami i książkami znajdują się specjalne mo-
dlitewniki, które mają pomóc w dobrym przeżyciu peregrynacji 
w naszych rodzinach. Są także nowe pozycje albumowe.

 4. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe  złożone podczas dzi-
siejszej składki.

Ogłoszenia duszpasterskie
17 – 24 kwietnia 2016

BARTOSZ BABIUCH SZYMON ZAJĄC lat 4

KLAUDIA CHRAPEK kl. 3a

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom ulic: Biała, Hubala, Podlesie, Spół-
dzielcza i Łęcka. W tym tygodniu prosimy mieszkańców ulic: Daszyńskiego, Drobniaka i Ofiar 
Oświęcimia.

 6. Przeprowadziliśmy konserwację środkowego żyrandola. Zostały wymienione w nim wszystkie 
żarówki oraz instalacja elektryczna. Żyrandol został dokładnie wyczyszczony. W najbliższych 
dniach zostaną odrestaurowane dwa kolejne żyrandole.

 7. Odpowiadając na apel Papieża Franciszka, w przyszłą niedzielę – 24 kwietnia, do puszek będzie-
my składać ofiary na rzecz osób cierpiących z powodu przemocy na Ukrainie.

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla chorych odwiedzanych 
w I sobotę miesiąca, o wyjście z nałogu alkoholizmu dla pewnej osoby, w intencji Bogu wiadomej, o błogo- 
sławieństwo Boże w rodzinie, za młodzież przygotowującą się do przeżycia ŚDM w Krakowie, o błogosła-
wieństwo Boże i zdrowie dla Zbigniewa z okazji 55 rocznicy urodzin, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla 
Anny i Arkadiusza z okazji 33 rocznicy ślubu, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Karoliny z okazji 7 ro-
cznicy urodzin, o powrót do zdrowia, o zdrowie dla Zygmunta po przebytej chorobie.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: Edward Flak w 25 rocznicę 
urodzin z rodzicami i bratem, Piotr Ignacyk, Emilia Bidzińska, Stanisława i Marian Balcarek, Genowefa Kóz-
ka, Władysława Stopa, Elżbieta Kowalczyk, Marek Zosuł, Halina Drabek, Edward Kojm, Józef Mikołajek, Cze- 
sław Rynkiewicz, Apolonia Niedziela, Bogdan Kunc-Jasiński, Michalina Mucha, Genowefa Adamczyk, Berna-
deta Dutkiewicz.

Msza wotywna o św. Janie Pawle II 
22 kwietnia 2016 – godz. 18.00



Intencje mszalne
17 – 24 kwietnia 2016

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 rocznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK – 18 kwietnia

  6.30 † Stanisław Mizia
  6.30 † Franciszek Dybuła
18.00 † Józef Kołek oraz Adam Kluzowicz

WTOREK – 19 kwietnia

  6.30 † Franciszek Dybuła
  6.30  O błogosławieństwo Boże i zdro-

wie dla sprzątających z ul. Obo-
zowej (prawa) i Liliowej

18.00 † Magdalena Jęczalik

ŚRODA – 20 kwietnia

  6.30 † Franciszek (3 r.śm) oraz 
Anna (1 r.śm.) Faruga

  6.30 † Bernadeta Dutkiewicz
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 

† Marek Zosuł, † Piotr Ignacyk,  
† Jadwiga Kiebzak

CZWARTEK – 21 kwietnia

  6.30 † Zofia i Jan Szczepańscy  
z synem Tadeuszem

  6.30 † Jerzy Sojka
18.00 † Franciszek i Marta Bobiec

PIĄTEK – 22 kwietnia

  6.30 † Stefan Babiuch w 2 r. śm.
  6.30 † Rozalia Czarnik
  6.30 † Jerzy Sojka
18.00  Wotywna o św. Janie Pawle II

SOBOTA – 23 kwietnia

  6.30 † Irena Stachura w 8 r. śm.
  6.30 † Magdalena Jęczalik
  6.30 † Rozalia Czarnik
  6.30 † Jerzy Sojka
18.00 † Aleksandra w 25 rocznicę 

śmierci z mężem Czesławem

NIEDZIELA – 24 kwietnia

  7.00 † Antoni Faruga w r. śm.
  8.30  O zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla Marka i Agaty  
w 25 rocznicę ślubu

10.00   O pomyślne zdanie egzaminów 
dla Katarzyny

11.30 † Jan i Agnieszka Juras
18.00 † Józef i Anna Wójcik z dziećmi
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