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Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przy-
szedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój wam!”. 
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się za-
tem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 
„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. 
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie 
Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

J 20, 19-23 

Na obrazie Zesłanie Ducha Świętego El Greco namalował 
uczniów, skupionych wokół Maryi.
Wszyscy, z wyciągniętymi rękami, w skupieniu oraz z zainte-
resowaniem wpatrują się w niebo.
Oprócz jednego – spoglądającego na nas – jakby upominał, 
żebyśmy nie byli jedynie widzami.

Niedzielne espresso           z Proboszczem
U r o c z y s t o s c   Z e s l a n i a   D u c h a   S w i e t e g o
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Czy Duch Święty jest gołębicą?
Na starożytnym Wschodzie gołąb uchodził za ptaka świętego. Jed-
nak jego chrześcijańska symbolika wywodzi się bezpośrednio z Pi-
sma Świętego. Na końcu potopu wypuszczona przez Noego gołębi-
ca powraca, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego, na 
znak, że ziemia znowu nadaje się do zamieszkania (Rdz 8, 8-12). 
Gdy Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie, zstępuje na Niego 
Duch Święty w postaci gołębicy i spoczywa na Nim (Mt 3, 16; Mk 
1, 10; Łk 3, 22; J 1, 32). Czasem w kościołach konsekrowane ho-
stie przechowywane są w metalowych naczyniach w formie gołębicy 
zawieszonych nad ołtarzem. Gołębica jako symbol Ducha Świętego 
występuje często w ikonografii chrześcijańskiej. Pierwszy herb za-
konu kamedułów z 1183 roku to dwa białe gołębie na niebieskim tle, 
pijące ze złotego kielicha mszalnego.

ks. Eugeniusz Burzyk
El Greco, Zesłanie Ducha Świętego 

1604-1610, Prado, Madryt.



Święcenia i Prymicje  
ks. Mateusza Tomaszka

Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel wyświęcił w sobotę – 27 maja w katedrze pw. św. Mikołaja 
w Bielsku-Białej 13 nowych kapłanów. Wśród nich jest ks. Mateusz Tomaszek, który od sierpnia 
ubiegłego roku odbywał praktykę duszpasterską w naszej parafii. W niedzielę – 28 maja, o godz. 
11.30 – odprawił w naszym kościele Mszę Świętą Prymicyjną.

Na początku Mszy Świętej proboszcz parafii ks. 
Eugeniusz Burzyk przypomniał, że ks. Mateusz 
przewodniczył wielu nabożeństwom, głosił homi-
lie, udzielał Komunii Świętej i bardzo chętnie po-
magał we wszystkich pracach duszpasterskich. 
Z ogromnym zaangażowaniem prowadził para-
fialną scholę i comiesięczną „Modlitwę Matek” – 
w intencji dzieci, wnuków i chrześniaków. Kate-
chizując w Szkole Podstawowej miał doskonały 
kontakt z uczniami: „Wszyscy pamiętamy jego ka- 
zania dla dzieci, które głosił prawie w każdą nie- 
dzielę, właśnie podczas Mszy o godz. 11.30. Ka- 
zania te robiły duże wrażenie także na dorosłych, 
którzy z zainteresowaniem ich słuchali. W dniu 
Prymicji polecamy ks. Mateusza i jego kapłań-
stwo wstawiennictwu naszych patronów: Matce 
Bożej Bolesnej i św. Janowi Pawłowi II”.



Kazanie prymicyjne wygłosił ks. Józef Lach, 
sercanin pochodzący ze Świnnej – rodzinnej 
miejscowości ks. Mateusza. Mówiąc o proble- 
mach, którym w dzisiejszych czasach powin-
ni sprostać kapłani, nawiązał do pierwszych 
uczniów Jezusa – prostych rybaków, którzy od- 
znaczali się trzeźwym umysłem i zdrowym roz- 
sądkiem, cechami, które oprócz pobożności są 
duszpasterzom bardzo potrzebne.
Dziękując rodzicom ks. Mateusz powiedział, 
że 90 procent powołania kształtuje się w ro-
dzinie i wręczył im kosz czerwonych róż. Na- 
tomiast proboszczowi i pięciu kapłanom pra- 
cującym w parafii sprezentował góralskie ka-
pelusze: „Żebyście pamiętali, że mieliście na 
praktyce górala”.
Podczas Mszy Świętej śpiewał chór „Canticum Novum”, zespół mło- 
dzieżowy i schola. Uczestniczyli w niej rodzice oraz siostry ks. Ma-
teusza, a także rodzina, przyjaciele i przedstawiciele grup forma-
cyjnych działających w parafii.
Na zakończenie ks. Mateusz udzielił prymicyjnego błogosławień-
stwa kapłanom, rodzicom, służbie liturgicznej oraz zgromadzonym 
wiernym. Wszyscy otrzymali pamiątkowe obrazki z fragmentem Li-
stu do Efezjan: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę”.





 1. W poniedziałek – 5 czerwca obchodzimy 
święto Najświętszej Maryi Panny Matki Ko- 
ścioła. Msze Święte o 7.00, 8.30, 16.30 oraz 
18.00. Kancelaria będzie nieczynna. W tym 
dniu odbędzie się tradycyjna pielgrzymka 
seniorów oraz chorych naszego dekanatu  do 
Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bie-
lanach. Uroczysta suma odpustowa zostanie 
odprawiona o godz. 11.00.

 2. 5 czerwca, jak w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca, zapraszamy wszystkie kobiety, 
nie tylko z naszej parafii, na wspólną modli- 
twę matek w intencji dzieci, wnuków i chrze- 
śniaków. Modlitwa odbędzie się po wieczor-
nej Mszy Świętej, w ramach nabożeństwa 
czerwcowego. W dzisiejszym świecie nasze 
dzieci potrzebują naszej modlitwy, dlatego 
zachęcamy, aby przyjść i ofiarować ten czas 
Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

 3. W czwartek 8 czerwca zapraszamy na kate-
chezę dla dorosłych – z cyklu „Sakramenty 
Święte”. Tym razem o sakramencie bierzmo-
wania i namaszczenia chorych. Katecheza 
odbędzie się po wieczornej Mszy Św. w sali 
konferencyjnej.

 4. Przez cały miesiąc codziennie zapraszamy 
na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświę-
tszego Serca Pana Jezusa, które odbywają 
się po wieczornej Mszy Świętej.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i zło-
żoną ofiarę mieszkańcom Starych Bloków 

nr 33 i 34. W tym tygodniu prosimy o pomoc 
mieszkańców bloku nr 35.

 6. W przyszłą niedzielę – 11 czerwca składka 
specjalna na prace remontowe. Przy wyj- 
ściu z kościoła członkowie Parafialnego Ze- 
społu Charytatywnego będą zbierać ofiary 
na szkolne obiady dla dzieci z potrzebują-
cych rodzin naszej parafii.

 7. Również w przyszłą niedzielę w Oświęcimiu 
po raz szósty odbędzie się „Marsz dla Życia 
i Rodziny”. Początek o 13.15 Mszą Św. w ko- 
ściele pw. św. Maksymiliana. Po niej ucze- 
stnicy przejdą w pochodzie ulicami Oświę-
cimia – Osiedla Chemików. Marsz zakończy 
rodzinne świętowanie pod Oświęcimskim 
Centrum Kultury. W programie koncert Ele- 
ni, prezentacje i koncert zespołu z Bielska- 
-Białej. Szczegóły na plakatach i stronie in-
ternetowej: www.marszoswiecim.pl.

 8. W czwartek – 15 czerwca przypada uroczy-
stość Bożego Ciała. Po Mszy Świętej o godz. 
10.00 odbędzie się procesja. W tym roku 
udamy się na Osiedle Paderewskiego. Pier-
wszy ołtarz będzie za garażami, obok salonu 
kosmetycznego; drugi na dziedzińcu między 
blokami 14, 15 i 16; trzeci obok Krzyża Mi- 
syjnego, czwarty na frontonie kościoła. 

  O przygotowanie ołtarzy prosimy mieszkań-
ców bloków znajdujących się w pobliżu.

Ogłoszenia duszpasterskie
4 – 11 czerwca



Intencje mszalne
4 – 11 czerwca
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NIEDZIELA – 4 czerwca
  7.00  O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo w 80 rocznicę 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
PONIEDZIAŁEK – 5 czerwca
  7.00 † Janusz Repetowski
  7.00  O Boże błogosławieństwo dla 

mieszkańców i sprzątających  
ze Starych Bloków 19, 24, 32

  8.30 † Adam Paszek
16.30 † Zenon Habrajski
18.00 † Zdzisław Cygoń
WTOREK – 6 czerwca
  6.30 † Janusz Repetowski
  6.30 † Małgorzata Chrapek
  6.30 † Zenon Habrajski
18.00 † Zdzisław Cygoń
ŚRODA – 7 czerwca
  6.30 † Janusz Repetowski
  6.30 † Małgorzata Chrapek
  6.30 † Zenon Habrajski
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  za †† wypominanych w rocznych 

wypominkach, † Zdzisław Cygoń, 
Józef i Zofia Faruga z rodzicami, 
† Marian Pałka z zięciem Andrze-
jem, † Czesław Sikora

CZWARTEK – 8 czerwca
  6.30 † Janusz Repetowski
  6.30 † Małgorzata Chrapek
  6.30 † Zenon Habrajski
18.00 † Zofia i Stanisław Grzybek z dziećmi

PIĄTEK – 9 czerwca
  6.30 † Małgorzata Chrapek
18.00 † Elżbieta Błotko z mężem i synem
SOBOTA – 10 czerwca
  6.30 † Danuta Wiktorowicz
  6.30 † Władysław Zwoliński
  6.30 † Zdzisław Cygoń
  6.30 † Jan Fetko
18.00 † Tadeusz i Zofia Mastalerz

NIEDZIELA – 11 czerwca
  7.00 † Ryszard Cichoński
  8.30  W podziękowaniu za otrzymane 

łaski z okazji 40 rocznicy ślubu 
Marii i Romana

  8.30 † Antoni Korczyk z żoną Czesławą
10.00 † Urszula i Wiesław Morończyk
11.30  Roczki: Daniel Golus, Nina Kli-

meczek, Władysław Krawczyk
18.00 † Zdzisław Cygoń


