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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Skąd wiemy, że jeden Bóg jest w trzech Osobach?
W Piśmie świętym nie ma określenia Trójca Święta. Z treści Nowego Testamentu można jednak 
wywnioskować, że Bóg objawił się w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. W historii zba-
wienia Osoby te ukazują wobec człowieka swoją zbawczą miłość i wspomagają go w drodze do zba-
wienia. Osoba jest kimś, kto może samodzielnie poznawać, świadomie działać i kochać. Bóg Ojciec 
dla zbawienia człowieka posyła na świat swojego Syna (zob. Mk 1, 9-11; J 3, 13-16). Jezus uważa 
siebie za równego Ojcu (zob. J 14, 9), rozmawia z Nim i modli się do Niego jak do Osoby (zob. Mt 
26, 39). Duch Św. przenika samego Boga (zob. 1 Kor 2, 10), rozlewa w sercu człowieka Bożą miłość 
(zob. Rz 5, 5), czyni go dzieckiem Bożym (zob. Rz 8, 14-16). Trójca Święta jest największą tajemnicą 
wiary, którą zrozumiemy w pełni, gdy staniemy przed obliczem Boga.
Jakie są różnice między Boskimi Osobami?
Ojciec nie jest tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, 
kim Ojciec czy Syn. Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn 
Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi od Ojca i Syna (zob. KKK 254).

ks. Eugeniusz Burzyk
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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele ma 
wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie może-
cie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was 
do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie 
wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przy-
szłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie 
i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

J 16, 12-15

Niektóre obrazy przedstawiają Trójcę Świętą podczas tańca, gdzie Ojciec, Syn i Duch 
Św. nawzajem dają sobie pierwszeństwo.
Mamy prawo zastanawiać się, jak wygląda i działa Bóg w Trzech Osobach, jednak ludzkie 
obrazy nie są w stanie oddać Jego  istoty.
O. Joachim Badeni mówił, że Boga poznamy po śmierci, wtedy w Nim zanurzeni będziemy 
widzieć Jego Boskie, Trójosobowe  życie.
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Nierzadko ludzie pytają: „Jak znalazłeś swoje 
powołanie?” Nigdy nie wiem, jak odpowiedzieć, 
ponieważ to na pozór łatwe pytanie dotyczy cze-
goś bardzo fundamentalnego. 
Można powiedzieć, że moja decyzja o pójściu za 
głosem powołania została podjęta, podobnie jak 
św. Jana Apostoła, „od maleńkości”, bo tak wła-
śnie określa się „powołanie Janowe”. Pamiętam, 
jak w dzieciństwie razem z bratem „bawiliśmy 
się” w Mszę Św. Już wtedy coś drgnęło w moim 
sercu. Potem przystąpiłem do Pierwszej Komu- 
nii Świętej, byłem ministrantem, w gimnazjum 
lektorem, a w szkole średniej animatorem Służby 
Liturgicznej Ołtarza. Był to czas poznawania Bo-
ga i Kościoła. Czy to wszystko zaważyło na moim 
powołaniu? Nie tylko. Na mojej drodze życia spo-
tkałem wiele osób, które przekazały mi wiarę. 
Nie mogę zapomnieć o świadectwie wiary i miło- 
ści moich rodziców oraz dziadków. Poznałem wie- 
lu kapłanów, katechetów, siostry zakonne, któ-
rzy uczyli mnie patrzeć na Kościół z wielkim sza-
cunkiem. Poprzez moje zaangażowanie w służbę 
przy ołtarzu, a także pomoc Siostrom oraz in-
nym osobom, wiele czasu spędzałem w koście-
le i przy parafii. Po ukończeniu szkoły średniej 
i zdaniu matury powróciła myśl o wstąpieniu do 
seminarium. Jednak jako młody człowiek ucie-
kłem od podjęcia właściwej decyzji. Przyszedł 
moment w moim życiu, w którym postawiłem 
warunek Panu Bogu: „Jeśli chcesz, żebym został 
kapłanem, daj mi jakiś znak”. I otrzymałem znak 
w osobie pewnej kobiety, która przejeżdżając 

rowerem po trasie obok kroczącego młodzieńca, 
wypowiada uderzające słowa: „Ty byś był do-
brym księdzem”. Odczytałem ten znak jako głos 
powołującego mnie Boga. Wstąpiłem do semina-
rium duchownego. 
Dziś staję wokół Chrystusa jako diakon, odby-
wający praktykę w Waszej parafii, uczący dzieci 
klas drugich Szkoły Podstawowej. Czas spędzo- 
ny w parafii przeznaczyłem na poznanie jej fun- 
kcjonowania, różnych form duszpasterstwa. Rów- 
nocześnie to czas ostatniego etapu przygotowa- 
nia się do święceń kapłańskich. Co tydzień wyjeż- 
dżałem na 3 dni do Krakowa, aby ukończyć stu-
dia teologiczne i uzyskać tytuł magistra.
Stając u progu rozpoczynających się rekolekcji 
przed święceniami prezbiteratu, pragnę prosić 
Was o modlitwę o dobre przygotowanie do posłu-
gi kapłańskiej. Jednocześnie wdzięczny Bogu za 
dar powołania, pragnę Was wszystkich zaprosić 
na uroczystość święceń kapłańskich w sobotę – 
28 maja 2016 roku, o godz. 10.00 w katedrze pw. 
św. Mikołaja w Bielsku Białej, a także na Mszę 
Świętą prymicyjną, którą odprawię w naszym 
kościele parafialnym w niedzielę – 12 czerwca 
2016 roku, o godz. 11.30.

dk. Dawid Kubień

Diakon Dawid Kubień: 
„Z ludzi wzięty, do ludzi posłany”



 1. Dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy. To 
21. rocznica pobytu Jana Pawła II w naszej 
diecezji, który odwiedził Skoczów, Bielsko-
Białą oraz Żywiec.

 2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, co-
dziennie o godz. 17.30.

 3. W poniedziałek – 23 maja zapraszamy ro-
dziców kandydatów do bierzmowania. Spot- 
kanie odbędzie się w kaplicy po Mszy Świę-
tej wieczornej.

 4. W czwartek – 26 maja uroczystość Bożego 
Ciała. Po Mszy Świętej o godz. 10.00 odbę- 
dzie się procesja ul.: Wyszyńskiego – Kuso- 
cińskiego – Piaski – Aleja Dworska – Mic-
kiewicza – Wyszyńskiego. 

  Nie będzie Mszy Św. o 11.30. Prosimy, aby 
przed procesją oraz w jej trakcie nie par-
kować samochodów na ul. Wyszyńskiego. 

  Zapraszamy poczty sztandarowe górników 
oraz strażaków, członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w strojach regionalnych, a także 
dzieci przedszkolne oraz klas 1 i 2 do sypa- 
nia kwiatów, dla których próba odbędzie we 
wtorek – 24 maja o 17.00 przed kościołem. 

 5. W sobotę – 28 maja o godz. 10.00 w kate-
drze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej świę- 
cenia kapłańskie przyjmie diakon Dawid Ku- 
bień, który od sierpnia ubiegłego roku po- 
sługuje w naszej parafii. Polecamy ks. Dawi- 
da opiece Matki Bożej Bolesnej i wstawien-
nictwu św. Jana Pawła II. Dzisiaj w naszym 
parafialnym tygodniku „Mater Dolorosa” 
artykuł Księdza Diakona nt. powołania.

 6. Polecamy prasę katolicką: „Gość Niedziel-
ny”, „Niedzielę”, „Źródło” oraz najnowszy 
numer „Małego Gościa Niedzielnego”. Do 
nabycia nowe książki m.in. o chrzcie świę-
tym, „Którędy do nieba. Drogowskazy św. 
Jana Pawła II”, a także albumy o Bożym miło- 
sierdziu i o najpiękniejszych miejscach kul-
tu w Polsce i na świecie. 

  Do nabycia są zakładki, które już otrzymali 
w prezencie uczniowie naszej Szkoły Pod-
stawowej i dzieci przedszkolne.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz 
ofiarę na kwiaty mieszkańcom Starych Blo-
ków nr 7, 8 i 9. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców bloków nr 12, 13 i 14.

 8. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzi-
siejszej składki specjalnej uzupełniającej. 
Trwają prace na piętrze kościoła. Mamy na- 
dzieję, że jeszcze przed wakacjami ukoń-
czymy całe piętro, a przynajmniej jego wię- 
kszą część, czyli korytarze, salę konferen-
cyjną, salę naszego Zespołu Charytatywne-
go, a  także kuchnię dla spotykających się 
grup dorosłych i młodzieży.

Ogłoszenia duszpasterskie
22 – 29 maja 2016



Intencje mszalne
22 – 29 maja 2016

NIEDZIELA – 22 maja
  7.00 † Zygmunt Czopek w 6 r. śm.
  8.30 † Łukasz Gawęda w 7 r. śm.
10.00 † Władysława Guznowska w 23 r. śm.
11.30 † Wiesława Gibas
18.00  Wotywna do Świętego Jana Pawła II

PONIEDZIAŁEK – 23 maja
  6.30 † Michalina Mucha
18.00 † Teresa Cader w r. śm.

WTOREK – 24 maja
  6.30 † Jan Kwaśniak
18.00 † Benedykta Tekieli

ŚRODA – 25 maja
  6.30 † Stanisław Bryła
  6.30 † Andrzej Kopiasz
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  O powrót do zdrowia dla Rafała i Da- 

miana, o błogosławieństwo Boże dla 
Darii z okazji 18 urodzin, o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla miesz-
kańców bloku POM-u i ul. Mickiewi-
cza 30 i 36, † Marian Pałka z teścia- 
mi, † Jadwiga Kiebzak, † Aleksander 
Zemlik, † Teresa Kramarczyk

CZWARTEK – 26 maja
  7.00 † Maria i Ludwik Chromik
  8.30 † Marian i Janina Oleksy  

z rodzicami
10.00  Za parafian
10.00 † Stanisław Andryszczak  

z rodzicami i teściami
10.00 † Józef Kocoń
10.00 † Maria Gawron
10.00 † Maria Pacholik w 26 r. śm.
10.00  O zdrowie i błogosławieństwo  

Boże dla ks. Filipa [NSPJ]
18.00 † Alfred Bednarski w 8 r. śm.

PIĄTEK – 27 maja
  6.30 † Ryszard Wilkosz
  6.30 † Stanisław Bryła
  6.30 † Marek Lejawka
18.00  O zdrowie oraz błogosławieństwo 

Boże dla Mieczysława Firganka 
w 85 rocznicę urodzin

SOBOTA – 28 maja
  6.30  O błogosławieństwo Boże w pracy 

kapłańskiej dla ks. Dawida
  6.30 † Andrzej Kopiasz
  6.30 † Stanisław Bryła
  6.30 † Jerzy Sojka
18.00  Dziękczynno-błagalna o zdrowie oraz 

błogosławieństwo Boże, dalsze łaski 
dla Władysławy Siecińskiej z okazji 
60 rocznicy urodzin oraz matki Ste-
fanii Gałek w 92 rocznicę urodzin

NIEDZIELA – 29 maja
  7.00 † Lucyna i Kazimierz
  8.30 † Julian Fajferek z synem Bogdanem 

z dziadkami: Anną i Izydorem
10.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Barbary Nawrockiej z okazji 70 
rocznicy urodzin

11.30 † Halina (5 r. śm.) i Zdzisław (2 r. śm.) 
Urbańczyk

18.00 † Władysław i Emilia Chrapek
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