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Niedzielne espresso           z Proboszczem

W jaki sposób rozeznać swoje duchowe możliwości?
W chwili religijnego uniesienia czasem robimy postanowienia, z których 
już po kilku dniach z braku wewnętrznej siły się wycofujemy. Jedną z pod-
staw duchowego rozwoju, także realizacji postanowień, jest codzienny 
rachunek sumienia. Gotowe katalogi grzechów można znaleźć w modli-
tewnikach. Ich podstawą są przykazania Boże i kościelne, siedem grze-
chów głównych, cnoty teologalne oraz kardynalne, a także uczynki miło-

sierdzia względem duszy i ciała. Bardzo ważne jest nauczanie Kościoła, które wyjaśnia treść Pisma Świętego 
w odniesieniu do aktualnych problemów; interpretuje osiągnięcia nauki, na przykład psychologii czy peda-
gogiki; istotne jest również własne doświadczenie życiowe dotyczące dobra i zła.
Znaczenie spowiedzi
Drugie przykazanie kościelne mówi o obowiązku przystąpienia do spowiedzi przynajmniej raz w roku. Klu-
czowym słowem w interpretacji tego przykazania jest słowo „przynajmniej”. Wskazuje ono na minimum, któ-
re jednak nie wystarcza do rozwoju duchowego. Człowiek powinien spowiadać się zawsze wtedy, gdy popełni 
grzech ciężki. W przeciwnym razie jego sumienie obojętnieje i staje się nieczułe. Trudno w takiej sytuacji ro-
zeznać swoje duchowe możliwości i podjąć jakieś sensowne, czyli możliwe do zrealizowania, postanowienie.

ks. Eugeniusz Burzyk

„[…] Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, 
a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby za-
łożył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to 
zaczęliby drwić z niego: «Ten człowiek zaczął budować, a nie zdo-
łał wykończyć». Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę 
z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć 
tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami 
nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten 
jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt, kto nie 
wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

Łk 14, 25-33

„Cyrkla, wagi i miary / Do martwych użyj brył; / Mierz siły na 
zamiary, / Nie zamiar podług sił” – radzi Adam Mickiewicz.
Jezus natomiast przestrzega przed działaniem pochopnym, 
rozpoczynając budowę człowiek powinien zrobić kalkulację.
Także w życiu duchowym przed podjęciem postanowień war-
to przemyśleć swoją sytuację moralną oraz rozważyć szanse.
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Ukończyliśmy śrutowanie oraz malowanie bramy wjazdo-
wej, dwóch bram bocznych [od ul. Prymasa Wyszyńskiego] 
oraz metalowych elementów płotu wokół naszego kościo-
ła i plebanii [śrutowanie jest procesem technologicznym, 
który polega na czyszczeniu metalowej powierzchni przy 
pomocy silnego strumienia sprężonego powietrza, zawie-
rającego śrut stalowy]. W sumie odnowiliśmy i zabezpie-
czyliśmy 71 przęseł, czyli prawie 220 metrów bieżących 
płotu. Wyczyszczonych oraz pomalowanych zostało także 
5 lamp oświetlających teren przy kościele; kolejne zostaną 
pomalowane w najbliższym czasie. Po ukończeniu prac związanych z zazielenieniem i przycinaniem 
tui zasłaniających metalowe elementy płotu, 11 przęseł od strony zachodniej, czyli kolejnych 30 me-

trów bieżących zostanie wyśrutowanych oraz pomalo-
wanych w najbliższych tygodniach. Kolejnym etapem, 
po dokonaniu odpowiedniej analizy, będzie renowacja 
i konserwacja betonowych elementów płotu, a także 
tych fragmentów ceglanego ogrodzenia, które można 
jeszcze uratować. Składka specjalna w przyszłą nie-
dzielę przeznaczona zostanie na zapłacenie zaległych 
rachunków i dalsze prace remontowo-inwestycyjne. 
Dziękujemy p. Ludwikowi Pastuszce, a także Grupie 
Anonimowych Alkoholików działającej przy naszej pa-

rafii, za bezinteresowną pomoc w tych pracach. Dziękujemy również młodzieży za przeprowadze-
nie prac porządkowych wokół naszego kościoła. Dziękujemy także p. Jerzemu Zajdzie za bezpłatne 
wykonanie w ciągu 2 lat kilku tysięcy zdjęć, zarówno z prac wewnątrz, jak i na zewnątrz kościoła 
oraz ze wszystkich parafialnych uroczystości. Zdjęcia na bieżąco są zamieszczane w parafialnej 
gazetce oraz na naszych stronach internetowych. 

Odnowiliśmy metalowe  
elementy płotu

Wjazd na teren kościoła i plebanii od ul. Prymasa Wy-
szyńskiego został zagospodarowany i zazieleniony. Wokół 
wjazdu ułożyliśmy 45 metrów krawężników. Zostały usu-
nięte wszystkie chwasty, wysypaliśmy 20 ton żyznej ziemi 
humus, by pokryć zagruzowany, nieurodzajny teren [hu-
mus to organiczne szczątki, głównie roślinne, nagroma-
dzone w glebach. Zawartość humusu w glebie jest jednym 
z najważniejszych czynników wpływających na prawidło- 
wy wzrost oraz jakość roślin. Substancje humusowe wpły-
wają na poprawę struktury gleby i jej utrzymanie przez 
wiele lat]. Tak duża ilość ziemi wystarczyła jedynie na pokrycie tego terenu [po obu stronach wja- 
zdu] 6 cm warstwą, gdyż w sumie jest to 250 m2 powierzchni. Zasialiśmy na niej 10 kg specjalnej 
trawy. Dookoła wjazdu posadziliśmy 43 odpowiednio przycięte tuje, obsypane 3 tonami ozdobnego 
kamienia. Zostały również przycięte tuje od ul. Wyszyńskiego i z zachodniej strony kościoła w licz-
bie 87 oraz bukszpany na parkingu. Dziękujemy państwu Agnieszce i Wojciechowi Moskalom za 
bezpłatne wykonanie prac związanych z zazielenieniem.

Zazielenienie terenu  
od ul. Wyszyńskiego



 1. Od dzisiejszej niedzieli o godz. 11.30 rozpo-
czynamy odprawianie Mszy Św. Rodzinnych 
z kazaniem dla dzieci. Podczas nich – wraz 
z Jezusem Dobrym Pasterzem – będziemy 
poznawali „Boże Owieczki”. Co tydzień po 
tej Mszy każde dziecko otrzyma obrazek 
z owieczką, na której będzie fragment nie-
dzielnej Ewangelii i zadanie do rozwiązania 
w domu. Serdecznie zapraszamy wszystkie 
dzieci – szczególnie uczniów klas trzecich 
szkoły podstawowej, przygotowujących się 
do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

 2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofia- 
rę na kwiaty mieszkańcom bloku nr 3 z os. 
Paderewskiego. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców bloku nr 4 z tego osiedla.

 3. W przyszłą niedzielę kazania wygłosi ksiądz 
Tomasz Chrzan, diecezjalny wizytator kate- 
chetyczny oraz duszpasterz harcerzy naszej 
diecezji. Będzie to niedziela  przygotowująca 
nas do odpustu parafialnego ku czci Matki 
Bożej Bolesnej, który przeżywać będziemy 
w czwartek – 15 września. Suma odpustowa 
o godz. 18.00. Na spowiedź przed odpustem 
zapraszamy w środę – 14 września w wyzna-
czonych godzinach, które zostaną podane.

 4. Nowa Księga Intencji będzie dostępna od 
poniedziałku – 19 września.

 5. Za tydzień – 11 września składka specjalna 
na zapłacenie kolejnych rachunków i dalsze 
prace remontowo-inwestycyjne.

Ogłoszenia duszpasterskie
4 – 11 września 2016



NIEDZIELA – 4 września
  7.00 † Franciszek i Regina Tchurzewscy
  8.30 † Mieczysław Raj w 6 r. śmierci
10.00  O błogosławieństwo Boże dla 

Katarzyny z okazji 40 urodzin
11.30 † Marek Kozak w 3 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Roman Garstka

PONIEDZIAŁEK – 5 września
  6.30 † Leokadia Rychlewicz
  6.30 † Bolesława Jajeśnica
18.00 † Stefania Gołuch

WTOREK – 6 września
  6.30 † Kazimierz Drobik
  6.30 † Bolesława Jajeśnica
18.00 † Rozalia Czarnik

ŚRODA – 7 września
  6.30 † Bolesława Jajeśnica
  6.30 † Grzegorz Adanowicz w 10 r. śm.
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  w intencji sprzątających z os. Pa- 

derewskiego z bloku nr 2, †† wy- 
pominanych w rocznych wypomin-
kach, † Anna Wyka w 3 r. śmierci,  
† Aleksander Zemlik, † Teresa Ku-
śnierz, † Janusz Pest, † Krzysztof 
Geier, † Władysław Szałaśny

CZWARTEK – 8 września
  6.30 † Bolesława Jajeśnica
  6.30 † Ks. Jacek Rapacz (12 r. śm.), 

ks. Aleksander Kasoń (13 r. śm.)
18.00 † Marian Bułka w 7 r. śmierci

PIĄTEK – 9 września
  6.30 † Bolesława Jajeśnica
  6.30 † Antoni Martyna
  6.30 † Władysława Wnętrzak
18.00 † Maria i Tadeusz Łagos

SOBOTA – 10 września
  6.30 † Ewa i Józef Dudek
  6.30 † Janusz Czerwik
  6.30 † Kazimierz Drobik
  6.30 † Danuta Wiktorowicz
18.00 † Władysław Marcińczyk  

z rodzicami
NIEDZIELA – 11 września
7.00 † Anna i Franciszek Pydych
  8.30 † Łukasz Gawęda
10.00  Za ††  rodziców Broszkiewiczów 

i Dźwigajów
11.30  Roczki: Oliwia Gorzkowska
18.00 † Irena Chrapek w 2 r. śmierci
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