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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Na czym polega dążenie do doskonałości?
Związane jest z systematyczną pracą nad sobą, przede wszystkim z walką ze swoimi skłonnościami, 
pokusami i grzechami. Człowiek dążący do doskonałości codziennie stara się żyć Ewangelią, pamiętając 
o wszystkich przykazaniach. Regularnie korzysta z sakramentu pokuty i Eucharystii, nie zaniedbując 
modlitwy. Przykładem doskonałego wypełniania woli Bożej są Maryja i święci. Jednak prosząc ich o po-
moc w dążeniu do doskonałości, mamy świadomość tego, że ich wstawiennictwo nie zastępuje naszych 
wysiłków, tylko je wspomaga. Ojciec Joachim Badeni przypomina, że gdyby Bóg stwarzając człowieka 
nie obdarzył go koniecznością pracy nad sobą, stworzyłby mały absolut. Jak pisał Adam Mickiewicz: 
„Bóg sam może świat zniszczyć i drugi wystawić, ale bez naszej pomocy nie może nas zbawić”.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedzia-
no: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie 
oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw 
mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją sza-
tę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, 
idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, 
kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: «Bę-
dziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz 
nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół 
i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami 
Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słoń-
ce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, 
którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy 
tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szcze-
gólnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy 
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Mt 5, 38-48

„Idea doskonałości, jeśli nie towarzyszy jej pamięć o naszym statusie «grudki błota» ciągnącej 
ku nieskończonemu, musi dławić” – pisze Danuta Sosnowska.
Wzywając do doskonałości na wzór samego Ojca niebieskiego Jezus nie wymaga byśmy stali 
się idealnymi, ale abyśmy każdego dnia wytrwale do tego dążyli.
Platon nie miał najmniejszych wątpliwości, że najdoskonalszą bryłą geometryczną jest kula 
względnie koło, a najdoskonalszym ruchem – ruch jednostajny.
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Nasza parafia codziennie opłaca obiady dla dzieci 
i młodzieży z potrzebujących rodzin: w przedszkolu,  
w szkole podstawowej i w gimnazjum. W ubiegłym – 
2016 roku – wydaliśmy w sumie [na obiady oraz inną 
pomoc] 9,5 tys. zł. W przyszłą niedzielę – 26 lutego 
przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć ofiarę na 
obiady dla dzieci, które będziemy opłacać przez cały 
bieżący rok, a właściwie już opłacamy od początku 
stycznia. W imieniu dzieci oraz ich rodzin z góry dzię-
kujemy za złożone z serca ofiary.
Przed świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Naro-
dzenia wydaliśmy w sumie 200 paczek żywnościo-
wych dla najbardziej potrzebujących rodzin w naszej 
parafii i dla podopiecznych Noclegowni.
Dziękujemy członkiniom parafialnego Zespołu Chary-
tatywnego za bezinteresowną oraz wydajną pomoc 

w działalności charytatywnej, a także za zebranie składki do puszek – w niedzielę 26 lutego. 
Ofiary można wpłacać również na konto – Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze:  
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. 
Informacji dotyczących działalności parafialnego Zespołu Charytatywnego udziela p. Agnieszka 
Wilk, tel. 692 051 626.

Z działalności parafialnego 
Zespołu Charytatywnego

PRZEDSZKOLE SZKOŁA  
PODSTAWOWA GIMNAZJUM

Styczeń 193,00 37,80 216,00

Luty 107,00 113,40 492,00

Marzec 291,00  91,80  448,00

Kwiecień  185,00  97,20  504,00

Maj 263,00  108,00  504,00

Czerwiec  235,00  86,40  448,00

Wrzesień  220,00  180,00  400,00

Październik  304,00  210,00  504,00

Listopad  256,00  200,00  480,00

Grudzień  208,00  230,00  336,00

2262,00 1354,60 4332,00

Zestawienie płatności za obiady  
dla dzieci i młodzieży za 2016 rok



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

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy 
zmarłych: Anna i Stanisław Mizia, Julia i Władysław Żak z córką Jadwigą, 
córką Barbarą z mężem Janem, Marian Pałka z rodzicami, Jan w 4 r. śmierci, 
Marian Jochymek, Jan Kozak, Jan i Elżbieta Kowalczyk, Wiesław Welber, 
Władysława Szczerbowska, Franciszek Pastuszka w  1  r. śm. z żoną Ireną 
w 17 r. śm., Stanisława Zawadzka, Maria Faruga, Leszek Waleryn, Jadwiga 
Mrozowska, Aniela Baran, Antoni i Bronisława Kwiecińscy wraz z dziadkami 
z obu stron, Stefania Kozieł, Zofia Jarosz, Władysław Szałaśny, Jerzy Ora- 
win, Helena Jeziorska, Lucjan Łosiowski, Krystyna Szwed, Maria Niemczyk, 
Julian Zdunek, Maciej Wątorski, Krzysztof Łukawski, Jan Kozdrój, Edward 
Bubak, Stanisław Sporysz, Jerzy Kolber, Helena Jania, Zdzisław Wolf, Irene-
usz Zieliński, Zofia Mikołajczyk, Fryderyk Szyjka, Helena Baniak, Jerzy Go-
lik, Wiesław Welber, Bronisław Małecki, Zbigniew Rezik, Sabina Majer, Jan 
Kozak, Zofia Zontek, Emil Nycz, Krystyna Stanek, Stefania Duda.

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o wyjście z nałogu alkoholizmu dla pewnej osoby, 
w  intencji Bogu wiadomej, o  błogosławieństwo Boże w rodzinie, w pewnej intencji, w intencji Teresy 
i Zbigniewa z okazji 40 rocznicy ślubu, w podziękowaniu za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o dalszą opiekę 
w rodzinie, o zdrowie, wiarę i miłość w rodzinie, w podziękowaniu za szczęśliwie przeżyte 90 lat życia 
z prośbą o dalszą opiekę dla Józefa.

 1. Polecamy prasę katolicką: Gość Niedzielny, 
Mały Gość Niedzielny, Niedziela i Źródło.

 2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofia- 
rę mieszkańcom ul.: Kochanowskiego, Kom- 
batantów i Mickiewicza. 

  W tym tygodniu prosimy o pomoc mieszkań-
ców ul.: Hallera, Kręta, domy jednorodzin-
ne al. Dworskiej, Akacjowa, Lisica i Wałowa.

 3. Od tegorocznego Wielkiego Postu w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca będą w naszej 
parafii Msze Święte dla dzieci specjalnej 
troski oraz ich rodziców. 

  Na najbliższą Mszę zapraszamy w niedzielę 
5 marca o godz. 14.00 do kaplicy.

 4. W sobotę – 25 lutego kleryk z naszej parafii 
Kamil Kubik przyjmie strój duchowny oraz 
urząd lektoratu. Uroczystość odbędzie się 
w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krako-
wie o 17.00. Pamiętajmy w modlitwach o na- 
szym kleryku, który od trzech lat przygo-
towuje się do kapłaństwa.

Ogłoszenia duszpasterskie
19 – 26 lutego



NIEDZIELA – 19 lutego
  7.00 † Stanisława Foks
  8.30 † Zbigniew (16 r.śm) z ojcem 

Czesławem Łysakiem
10.00 † Jan Szałaśny
11.30  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Krzysztofa z okazji urodzin
18.00 † Tadeusz Jarguz w 36 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 20 lutego
  6.30 † Jan i Elżbieta Kowalczyk
  6.30 † Władysława Szczerbowska
18.00 † Stanisława Ślusarczyk w 5 r. śm.

WTOREK – 21 lutego
  6.30 † Jan i Elżbieta Kowalczyk
  6.30 † Władysława Szczerbowska
  6.30 † Krystyna Stanek
18.00 † Stefania i Marian Drozdzowscy

ŚRODA – 22 lutego
  6.30 † Janina Sporysz
  6.30 † Krystyna Stanek
  6.30 † Maria Faruga
18.00  Wotywna do Św. Jan Pawła II

CZWARTEK – 23 lutego
  6.30 † Marian Jochymek
  6.30 † Władysława Szczerbowska
  6.30 † Stanisława Zawadzka
18.00 † Czesław Pachota

PIĄTEK – 24 lutego
  6.30 † Janina Sporysz
18.00 † Władysława Wnętrzak

SOBOTA – 25 lutego
  6.30 † Janina Sporysz
  6.30 † Emil Nycz
  6.30 † Emilia Tworek
  6.30 † Anna Michewicz w 2 r. śmierci 
18.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Teresy i Janusza Bassary z okazji 
30 rocznicy ślubu

NIEDZIELA – 26 lutego
  7.00 † Joanna i Mieczysław Śliwka 

w rocznicę śmierci
  8.30 † Jan Cebularz w 14 r. śmierci
10.00 † Janina Dźwigaj w 5 r. śmierci
11.30 † Bogumiła Witczak
18.00 † Anna Wawro
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