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Jedenastu uczniów udało się do Galilei na 
górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jed-
nak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich 
i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzie-
lając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszyst-
ko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata”. Mt 28, 16-20 

Ksiądz Józef Tischner wspomina jak na-
krzyczał na rodziców, że nie posyłają dzie-
ci na religię. Pojawiły się nowe osoby, zape-
wne przypędzone z domu siłą. Po miesiącu 
nie zostało z nich ani jedno.

Przed wstąpieniem do nieba Jezus prze-
kazuje uczniom władzę. Jednak najpierw 
każe im nauczać, a dopiero potem udzielać 
chrztu, co wskazuje na to, że mają przyjmo-
wać Jego naukę świadomie.

Jan Paweł II podkreślał – Kościół w swojej 
działalności liczy się z wolnością człowie-
ka: „Proponuje, niczego nie narzuca. Tym, 
którzy opierają się [...] powtarza: Otwórz-
cie drzwi Chrystusowi!”.

Niedzielne espresso           z Proboszczem
U r o c z y s t o s c   W n i e b o w s t a p i e n i a   P a n s k i e g o
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W niedzielę – 21 maja 2017 roku podczas Mszy 
Świętej o godz. 11.30 uczniowie klas trzecich 
naszej Szkoły Podstawowej (118 dzieci) przystą-
pili do Pierwszej Komunii. Eucharystii przewod-
niczył ks. Filip Glanowski, który wspólnie z ks.  
dk. Mateuszem Tomaszkiem i katechetkami przy-
gotowywał uczniów do tego wydarzenia. Mszę 
Świętą koncelebrował pochodzący z naszej para-
fii ks. Jacek Hac.
Witając dzieci, rodziców i przybyłych gości pro-
boszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk podkreślił, 
że Komunia Święta jest pierwszym sakramentem, 
który przyjmujemy świadomie, dobrze pamięta-
jąc ten dzień. Dlatego Uroczystość Pierwszej 
Komunii jest przeżyciem nie tylko dla dzieci i ich 
rodziców, ale dla wszystkich parafian, także dla 
nas kapłanów. To okazja do rachunku sumienia 
z naszego uczestnictwa w niedzielnej Euchary-
stii. „Niech dzisiejsza Pierwsza Komunia i czyste 
dusze dzieci poruszą nasze, może już obojętne 
i zatwardziałe, serca. Pokochajmy na nowo Eu- 
charystię, tak jak kilkanaście czy kilkadziesiąt lat 
temu. Kwiaty zwiędną, dekoracje będą usunięte, 
najwartościowsze prezenty szybko się zużyją. Zo-
stanie jedynie Pan Jezus obecny w Najświętszym 
Sakramencie” – powiedział proboszcz.
Dziękujemy ks. Filipowi, ks. dk. Mateuszowi oraz 
katechetkom za przygotowanie dzieci, a wszyst-
kim kapłanom za spowiedź przed przyjęciem tego 
sakramentu. Podziękowania również dla rodzi-
ców za wysprzątanie kościoła i ofiarę złożoną na 
prace remontowe.

Projekt i wystrój kościoła: Mariola Galas
Zdjęcia: Jerzy Zajda

Uroczystość I Komunii Świętej











 1. W sobotę – 27 maja o godz. 10.00 w katedrze 
pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej święcenia 
kapłańskie przyjął ks. Mateusz Tomaszek, 
który od sierpnia ubiegłego roku posługuje 
w naszej parafii. Dzisiaj – w niedzielę 28 ma- 
ja, o godz. 11.30 – odprawi w naszym ko-
ściele Mszę Świętą Prymicyjną.

 2. W czwartek – 1 czerwca rozpoczynamy na-
bożeństwa czerwcowe ku czci Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, które odbywać się bę- 
dą po wieczornej Mszy Świętej.

 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 od 9.00 odwiedziny chorych parafian.

 4. W przyszłą niedzielę – 4 czerwca odbędzie 
się tradycyjna pielgrzymka ku czci św. Ja-
na Sarkandra do Skoczowa. O godz. 10.30 
z  kościoła parafialnego pw. Świętych Apo-

stołów Piotra i Pawła w Skoczowie wyruszy 
procesja na Kaplicówkę, gdzie będzie spra- 
wowana Eucharystia pod przewodnictwem 
biskupa Tadeusza Rakoczego.

 5. W niedzielę – 4 czerwca o godz. 14.00 zapra- 
szamy dzieci specjalnej troski wraz rodzica-
mi i opiekunami na Mszę Świętą w kaplicy 
kościoła.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła mie- 
szkańcom Starych Bloków nr 19, 24 oraz 
32. W tym tygodniu prosimy o pomoc mie-
szkańców bloków nr 33 i 34.

 7. W poniedziałek – 5 czerwca, w Święto Ma- 
tki Kościoła, odbędzie się tradycyjna piel-
grzymka seniorów i chorych naszego deka- 
natu  do Sanktuarium Chrystusa Cierpiące-
go w Bielanach. Uroczysta suma odpustowa 
zostanie odprawiona o godz. 11.00.

Ogłoszenia duszpasterskie
28 maja – 4 czerwca

W sali konferencyjnej naszego kościoła odbyło 
się 20 maja spotkanie 33 przedstawicieli [man-
datariuszy] grup Anonimowych Alkoholików 
z regionu Podbeskidzia. W sumie uczestniczyło 
w nim 50 osób. Omówiono zadania realizowane 
przez poszczególne grupy:
– niesienie przesłania dla ludzi uzależnionych 
nie potrafiących poradzić sobie z chorobą alko-
holową [poradnie odwykowe, więzienia, domy 
poprawcze, noclegownie];
– funkcjonowanie poszczególnych służb w stru- 
kturach Intergrupy: skarbnika, łącznika inter-
netowego, kolportera literatury, łącznika do re-
gionu Galicja.
W sali młodzieżowej można było nabyć literatu-
rę dotyczącą grup Anonimowych Alkoholików, 
a także wpłacić dobrowolne datki na finansowa- 
nie spraw wspólnoty.
Rzecznik Intergrupy Florian podziękował na-
szej parafialnej grupie „Hypomone” za zorgani-
zowanie spotkania i wyraził uznanie dla wyglą-
du wyremontowanych pomieszczeń: „To wprost

nie do wiary jak zmieniły się te pomieszczenia; 
pamiętam je jeszcze dwa lata temu i są nie do 
poznania”. 
Członkowie grupy „Hypomone” pragną podzię- 
kować Wspólnocie Parafialnej i Księdzu Probo-
szczowi za umożliwienie zorganizowania spo-
tkania Intergrupy w naszej parafii.

Grupa AA „Hypomone”

Spotkanie Intergrupy AA  
„Podbeskidzie”



Intencje mszalne
28 maja – 4 czerwca
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NIEDZIELA – 28 maja
  7.00 † Zdzisław Cygoń
  8.30 † Zofia Przewoźnik
10.00 † Helena Jania
10.00 † Maria Matusiak
11.30  PRYMICJE
18.00 † Marian Badylak w 15 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 29 maja
  6.30 † Wanda Szulc
  6.30 † Jan i Anna Żak
18.00 † Genowefa Kubasiowska  

w 1 rocznicę śmierci
WTOREK – 30 maja
  6.30 † Janusz Repetowski
18.00 † Alfred Bednarski w 9 r. śm.
ŚRODA – 31 maja
  6.30 † Helena i Rudolf
  6.30 † Janusz Repetowski
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:  

† Aniela Baran, † Helena Fajferek, 
† Bonifacy Kruk, † Paulina Płaza,  
† Czesław Sikora

CZWARTEK – 1 czerwca
  6.30  W intencjach Radia Maryja
  6.30  W intencji misji i misjonarzy
  6.30 † Stanisław Piskorski
18.00  O Boże błogosławieństwo dla 

Natalii, Pawełka i Anielki
PIĄTEK – 2 czerwca
  6.30  W intencji dzieci i młodzieży z na-

szej parafii, aby mocno pokochały 
NSPJ [NSPJ]

  6.30  O Boże błogosławieństwo dla 
ks. Tomasza Bieńka i ks. Filipa 
Glanowskiego w ich 10 r. 
święceń kapłańskich

18.00 † Wanda Szulc
18.00 † Jan i Helena Nosek

SOBOTA – 3 czerwca
  6.30 † Wojciech i Zofia Jeleń
  6.30  W intencji Bogu wiadomej
  6.30 † Janusz Repetowski
  6.30  W intencji dziękczynnej
18.00 † Jan Widzyk z rodzicami i teściami
NIEDZIELA – 4 czerwca
  7.00  O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo w 80 r. urodzin
  8.30 † Stanisław Andryszczak w r. śm.
10.00 † Wiesław Różański
10.00  O Boże błogosławieństwo dla 

Henryki z okazji 90 r. urodzin
11.30 † Benedykt Zapała w 3 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Władysław Żak z rodzicami 

Marią i Stanisławem


