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Niedzielne espresso           z Proboszczem
Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział: 
„Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został 
Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to 
Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwiel-
bi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie 
szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz 
wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję 
wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowa-
li, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miło-
wali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście ucznia-
mi moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. 

J 13, 31-35

„Aktorstwo dnia codziennego tym różni się od aktorstwa w teatrze, że wszyscy grają 
przed wszystkimi i wiedzą nawzajem o sobie, że grają” – pisał Czesław Miłosz.
Jezus czekał aż Judasz opuści Wieczernik, gdyż zapewne nie chciał zmuszać zdrajcy do 
udawania – do „aktorstwa”, kiedy będzie mówił uczniom o wzajemnej miłości. 
Peter Sellers, znany z wielu znakomitych ról filmowych, kiedyś wyznał: „Gdybym miał 
zagrać siebie, nie wiedziałbym, jak to zrobić. Nie wiem, kim ani czym jestem”. 

Czy Judasz musiał zdradzić Jezusa?
Bóg nie przymusił [nie wybrał] Judasza do zdrady Jezusa, chociaż od wieków wiedział, że Judasz 
to uczyni. Jezus również o tym wiedział, a jednak przyjął go do grona uczniów, dając mu szansę 
na poznanie swojej miłości. Judasz był wolnym człowiekiem i mógł całkiem inaczej pokierować 
swoim życiem. Zbawienie mogło dokonać się bez jego zdrady.
Czy Judasz jest zbawiony?
Jak każdy, nawet najbardziej wyrachowany grzesznik, Judasz mógł nawrócić się przed śmiercią. 
Ewangelia mówi, że po skazaniu Jezusa Judasz zrozumiał błąd, żałował za swój czym, zwrócił pie-
niądze i powiesił się (zob. Mt 27, 3-6). W Dziejach Apostolskich czytamy, że Judasz kupił za te pie-
niądze pole i powiesił się. Jego ciało pękło na pół i wypłynęły z niego wnętrzności (zob. Dz 1, 18). 
Jezus w ostrych słowach wyrażał się o Judaszu, mówiąc, że lepiej byłoby dla niego, gdyby się nie 
narodził (zob. Mk 14, 21) i nazywa go diabłem (zob. J 6, 70). Słowa te jednak nie przekreślają moż-
liwości nawrócenia i zbawienia Judasza.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Młodzież naszej parafii, wraz z proboszczem ks. Eugeniuszem Burzykiem i katechetami, przygotowała 
serię plakatów, które mają ułatwić uczniom szkoły podstawowej zrozumienie Dekalogu i prawd wiary. 
Pierwszy plakat zatytułowany „TOP 10” interpretuje dziesięcioro przykazań, tak aby pomóc w ich zro-
zumieniu i dostosować je do możliwości percepcyjnych dzieci. Wszystkie plakaty, odnoszące się do 
cytatów Pisma Świętego, a dotyczące m.in.  szacunku do rodziców, dystansu do swojego wyglądu ze-
wnętrznego, modlitwy „Aniele Boży” oraz wzorowego zachowania w codziennym życiu, mają być po-
mocą w katechezie i religijnej formacji. Zostaną zawieszone w salach lekcyjnych, na korytarzach i na 
szkolnej gazetce; będą też wykorzystywane przez katechetów.
Zdaniem ks. Eugeniusza Burzyka, trzeba ciągle szukać sposobów dotarcia do dzieci i młodzieży, gdyż 
„tak popularne od lat narzekanie na młode pokolenie jest drogą donikąd, często ma usprawiedliwić 
brak zaangażowania i efektów pedagogicznych”. Proboszcz planuje sprezentować część pomniejszo-
nych plakatów wszystkim 450 uczniom miejscowej szkoły podstawowej. Są też oddzielne plakaty dla 
dziewczynek i chłopców. Co tydzień będziemy publikować jeden z plakatów.

Ewangelizacja uczniów przez plakaty



Ogłoszenia duszpasterskie
24 kwietnia – 1 maja 2016

 1. Odpowiadając na apel Papieża Franciszka, 
do puszek składamy ofiary na rzecz cierpią-
cych z powodu przemocy na Ukrainie.

 2.  W środę – 27 kwietnia o godz. 18.00 zapra-
szamy maturzystów ze Szkoły Górniczej na 
Mszę z okazji zakończenia roku szkolnego.

 3. W najbliższy piątek – 29 kwietnia rozpoczy-
nają się czuwania u stóp Matki Bożej Boles-
nej w Hałcnowie. Chętnych zapraszamy na 
wyjazd. Zbiórka przed kościołem, wyjątkowo 
o godz. 18.30. Cena 10 zł, zapisy w zakrystii 
do najbliższej środy.

 4. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hał-
cnowie 2 lipca br. zostanie podniesione do 
godności Bazyliki Mniejszej.

W ramach przygotowań do tej 
uroczystości nasz dekanat ja-
wiszowicki będzie prowadził 
czuwanie w piątek 6 maja.

Organizujemy wyjazd auto-
karem. Zapisy do soboty – 

30 kwietnia w zakrystii, 
cena 10 zł. Godzina wy-

jazdu zostanie podana 
w przyszłą niedzielę.

 5. Są jeszcze do nabycia specjalne modlitew-
niki, które mają pomóc w dobrym przeżyciu 
peregrynacji w naszych rodzinach. Poleca-
my prasę katolicką, a także nowe pozycje 
albumowe.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom ulic: Daszyńskiego, Drobnia-
ka i Ofiar Oświęcimia. W tym tygodniu pro-
simy mieszkańców bloków POM nr 24, 36, 
40, 42 oraz 30 przy Mickiewicza.

 7. Trwają prace konserwacyjne dwóch bocz-
nych żyrandoli w naszym kościele. Podobnie 
jak w tym środkowym wymieniamy w nich 
wszystkie żarówki oraz instalację elektry-
czną. Żyrandole są także dokładnie czysz-
czone i polerowane. W bieżącym tygodniu 
planujemy te prace zakończyć.



Intencje mszalne
24 kwietnia – 1 maja 2016

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

PONIEDZIAŁEK – 25 kwietnia
  6.30 † Zbigniew Kowalczyk w 1 r. śm.
  6.30 † Rozalia Czarnik
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo Bo- 

że dla księdza Marka Kuliga z oka- 
zji imienin [NSPJ]

WTOREK – 26 kwietnia
  6.30 † Franciszek Dybuła
  6.30 † Dariusz Grodowski
18.00 † Janina i Kazimierz Drewniak

ŚRODA – 27 kwietnia
  6.30 † Władysława Gibas
  6.30 † Dariusz Grodowski
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o zdrowie i błogosławieństwo Bo-

że dla Józefa i Józefy w 60 roczni-
cę ślubu, o powrót do zdrowia dla 
Rafała oraz Damiana, o Dary Du-
cha Świętego i pomyślny przebieg 
matury i egzaminów zawodowych 
dla uczniów Szkoły Górniczej, † Jan 
Szczerbowski w 6 r. śm., † Joanna 
Śliwka, † Piotr Ignacyk, † Jadwiga 
Kiebzak

CZWARTEK – 28 kwietnia
  6.30 † Joanna Śliwka
  6.30 † Jerzy Sojka
18.00 † Anna Wójcik  w r. śm.

PIĄTEK – 29 kwietnia
  6.30 † Joanna Śliwka
  6.30 † Marek Lejawka
  6.30 † Jerzy Sojka
18.00 † Magdalena Jęczalik

SOBOTA – 30 kwietnia
  6.30 † Irena Brzychcy w 2 r. śm.
  6.30 † Marek Lejawka
  6.30 † Rozalia Czarnik
  6.30 † Emilia Bidzińska
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla Piotra

NIEDZIELA – 1 maja
  7.00 † Józef Błaś
  8.30 † Marian Cacak
10.00 † Bronisław Chrapek w 9 r. śm.
11.30 † Edward Tatar w 28 r. śm.
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Emilia i Stanisław Łach
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