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Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto mi- 
łuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłu-
je go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przeby- 
wać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. 
[…] Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak 
jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce  
wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedzia-
łem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie 
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec 
większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, 
zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”. 

J 14, 23-29

W Upadku Alberta Camusa adwokat słyszy tajemniczy pogardliwy śmiech; zaczyna podej-
rzewać, że jego altruizm podszyty jest próżnością.
Motywy dobrych czynów, jak i zachowywanie przykazań, nie zawsze są czyste oraz szcze-
re;  powinny  być podejmowane z miłości do Boga. 
Inne powody nie umniejszają dobra, ale i nie ubogacają duchowo; nadprzyrodzona mo-
tywacja  jednoczy z Bogiem i jest  źródłem pokoju. 

Jak rozumieć pokój?
Pokój nie jest jedynie brakiem wojny czy stanem równowagi między państwami, organizacjami 
i narodami. Jest dziełem człowieka, żyjącego w zgodzie z Bożymi planami, a tym samym w har-
monii z sobą oraz innymi. Pierwsi rodzice przestrzegając porządku ustanowionego przez Boga 
żyli w pokoju, który później utracili popełniając grzech pierworodny. Źródłem pokoju jest Bóg 
(1 Kor 14, 33). Jezus przekazuje go uczniom (J 14, 27); jest owocem Ducha Świętego (Ga 5, 22).
Czy Jezus nie przyszedł, by przynieść pokój?
„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale 
miecz” (Mt 10, 34) – mówi Jezus. Istniało przekonanie, że Mesjasz poprowadzi naród wybrany do 
ostatecznej, zwycięskiej bitwy, po której nastanie pokój. Wypowiadając te słowa Jezus sugeruje, że 
jest oczekiwanym Mesjaszem. Kiedy w kolejnym zdaniu mówi, że przyszedł poróżnić syna z jego 
ojcem, córkę z matką, synową z teściową, może to znaczyć, że dla ludzi, którzy nie przyjmą Jego 
nauki, będzie powodem niezgody, czyli braku pokoju.

ks. Eugeniusz Burzyk
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W ramach prowadzonej przez naszą parafię „Ewangelizacji przez plakaty” wszyscy uczniowie pierwszej 
i drugiej klasy szkoły podstawowej otrzymają zakładki formatu A6. Z jednej strony jest dziesięcioro 
przykazań w wersji dostosowanej do możliwości percepcyjnych uczniów, a z drugiej modlitwa „Aniele 
Boży”. Plakaty zostały opracowane i przygotowane przez młodzież naszej parafii.

Ewangelizacja uczniów przez plakaty



Ogłoszenia duszpasterskie
1 – 8 maja 2016

 1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, co-
dziennie o godz. 17.30. W poniedziałek, wto- 
rek i środę podczas tych nabożeństw bę-
dziemy modlić się o urodzaje. W środę po 
wieczornej Mszy Świętej procesja dookoła 
kościoła ze śpiewem Litanii do Wszystkich 
Św. Zakończenie przy Krzyżu Misyjnym.

 2. We wtorek – 3 maja przypada Uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 
Msze Święte w porządku niedzielnym.

 3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek 
i piątek spowiedź od 17.00 do 18.00. W so- 
botę – 7 maja od godz. 9.00 odwiedziny cho-
rych parafian.

 4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom bloków POM nr 24, 36, 40, 42 
oraz 30 przy Mickiewicza. W tym tygodniu 
prosimy mieszkańców Starych Bloków nr 1, 
2 oraz 3.

 5. W ubiegłym tygodniu przeprowadziliśmy 
konserwację trzeciego żyrandola. W nim 
również wymieniliśmy wszystkie żarówki 
oraz instalację elektryczną. Żyrandol został 
dokładnie wyczyszczony. W sumie w trzech 
żyrandolach wymieniliśmy 140 żarówek. 

  Dziękujemy kościelnemu – p. Stefanowi Rę- 
dzinie, p. Jerzemu Zajdzie i p. Adamowi Żar-
kowskiemu za wykonane prace. 

 6. W sobotę – 7 maja po wieczornej Mszy Świę- 
tej w salce nad zakrystią odbędzie się spo-
tkanie dla rodzin przyjmujących młodzież 
na Światowe Dni Młodzieży.

 7. W naszym parafialnym tygodniku „Mater 
Dolorosa” m.in. informacja o ewangelizacji 
uczniów szkoły podstawowej przez religijne 
plakaty. Dzisiaj prezentujemy plakat, któ-
ry w formie zakładki otrzymają uczniowie 
klasy 1 oraz 2.

 8. Są jeszcze do nabycia specjalne modlite-
wniki, które mają pomóc w dobrym prze-
życiu peregrynacji w naszych rodzinach. 
Polecamy prasę katolicką, nowe pozycje al- 
bumowe, a także podkładki na stół z cyta-
tami religijnymi.

 9. Odpowiadając na apel Papieża Franciszka – 
dotyczący wsparcia dla ofiar trzęsienia zie-
mi w Ekwadorze – w przyszłą niedzielę do 
puszek składać będziemy ofiary na ten cel.



Intencje mszalne
1 – 8 maja 2016

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

PONIEDZIAŁEK – 2 maja
  6.30 † Joanna Śliwka
  6.30 † Emilia Bidzińska
18.00 † Aniela Żmuda z dwoma mężami  

i rodziną

WTOREK – 3 maja
  7.00  Dziękczynna w pewnej intencji 

z prośbą o zdrowie za przyczyną 
NMP dla Iwony oraz Adama

  8.30 † Tadeusz Goc
10.00  Za parafian
11.30  W intencji Zofii i Edwarda Koźbiał 

z okazji 40 r. ślubu z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalszą opiekę

18.00 † Stanisław Suwała w 1 r. śm.

ŚRODA – 4 maja
  6.30 † Maria i Władysław Cygoń
  6.30 † Andrzej Kopiasz
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o pomyślny przebieg operacji, za 

†† wypominanych w rocznych wy-
pominkach, o powrót do zdrowia 
dla Rafała i Damiana, † Wojciech 

Krawczyk z dwiema żonami, † Jo- 
anna Śliwka, † Dariusz Grodowski, 
† Piotr Ignacyk, † Jadwiga Kiebzak, 
† Józef Jędrysek, † Józef Klocek

CZWARTEK – 5 maja
  6.30  Władysław Lach w 80 r. urodzin
  6.30 † Jan Kucharski
  6.30 † Józef Kachel z rodzicami
18.00  W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 6 maja
  6.30 † Irena Chrapek
  6.30 † Emilia Bidzińska
  6.30 † Marek Lejawka
18.00  W intencji dzieci, które obchodzi-

ły rocznicę Komunii Świętej oraz 
młodzieży przygotowującej się do 
Bierzmowania [NSPJ]

SOBOTA – 7 maja
  6.30 † Stanisław Jaromin
  6.30 † Stanisław Sekuła z rodzicami
  6.30 † Emilia Bidzińska
  6.30 † Cecylia Tobiasz w 21 r. śm.
18.00 † Stanisław i Zofia Fajfer z rodzi-

cami i wnuczką Agnieszką

NIEDZIELA – 8 maja
  7.00 † Stanisław Andryszczak
  8.30 † Stanisław Winczowski
10.00 † Stanisław i Maria (7 r. śm.) 

Kolasa
11.30  Roczki: Oskar Kluczny
18.00 † Adam Salepa w 2 r. śm.
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