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Niedzielne espresso           z Proboszczem
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Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi sło-
wami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie 
i  faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co 
wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią 
bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie 
do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami 
palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki speł-
niają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają 
swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią 
zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w sy-
nagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i że- 
by ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie 
nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczy-
ciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi 
nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec 
wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was 
nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, 
Chrystus. Największy z was niech będzie waszym słu-
gą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony”.

Mt 23, 1-12
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Czy na pewno jestem dla innych autorytetem?
Czasem nieproszeni doradzamy innym ludziom, wytykamy im błędy, pouczamy jak powinni zacho-
wać się w danej sytuacji. Jezus przypomina nam, że bez względu na pełnioną funkcję nie powinni-
śmy uważać samych siebie za  mistrzów czy nauczycieli, gdyż jesteśmy tylko uczniami. Jedynie Bóg 
widzi sprawy takimi, jakie są w rzeczywistości. Tylko On wie, co dla człowieka jest dobre. Warto 
o tym pamiętać, kiedy będziemy chcieli na siłę uszczęśliwić innych.

ks. Eugeniusz Burzyk

„Autorytet, który uwierzył, że jest «kimś», jest już na krawędzi upadku, zaraz będzie «niczym». 
Od tego miejsca powinien był zacząć i tam pozostać” – twierdzi profesor Tadeusz Sławek.

Jezus przestrzega swoich uczniów, by nie wywyższali się nad ludźmi, do których zostali posła- 
ni; by nie spotkał ich los zadufanych w sobie, zakłamanych faryzeuszy i uczonych w Piśmie.

Krzysztof Kieślowski bał się nauczycieli, terapeutów, polityków, analityków, tych wszystkich, któ-
rzy pokazują drogę: „Bo na dobrą sprawę [...] nikt naprawdę nie wie, z paroma wyjątkami”.



Prace wykonane w październiku 
oraz planowane w listopadzie i grudniu

Podświetlona została podstawa ołtarza, na któ- 
rej znajduje się odlana z brązu „Ostatnia wie-
czerza” – z wizerunkami Jezusa oraz wszystkich 
apostołów. Ołtarz będzie podświetlany przez ca-
ły dzień, dzięki czemu jest dobrze widoczny ró- 
wnież dla wiernych modlących się w ciągu dnia 
w otwartym przedsionku kościoła.
Zainstalowany został system komputerowy, in- 
formujący w którym konfesjonale trwa aktual-
nie spowiedź. Po wejściu do konfesjonału kapłan 
jednym klawiszem uruchamia cały proces. Naj-
pierw zapala się krzyż nad jego konfesjonałem, 
następnie bezprzewodowy czujnik wysyła  infor-
mację do komputera sterującego nowoczesnym 
rzutnikiem-projektorem, a na ścianie kościoła 
lub na ekranie pojawia się informacja: „Zapra-
szamy do spowiedzi. Konfesjonał: …”.

Odnowiliśmy kaplicę Matki Bożej, która zosta-
ła pomalowana i odpowiednio oświetlona. Są 
w niej nowe dekoracje feretronów i nowa pół-
ka, na której są umieszczane. Jest także nowa 
podstawa pod figurę Pana Jezusa.
Wymieniona została instalacja elektryczna or-
ganów, do których został zakupiony nowy mi-
kser oraz nowoczesna rozdzielnia elektrycz- 
na, między innymi sterująca krzyżem na wie- 
ży kościoła, który zapala się i gaśnie automa-
tycznie, zgodnie z godzinami wschodu i zacho-
du słońca. Zostały zamontowane ochronniki/
ograniczniki przepięć, dzięki czemu nie będzie 
się tak często przepalać żarówka w rzutni- 
ku-projektorze oraz zostały całkowicie wyeli-
minowane zakłócenia w głośnikach. W tym ce- 
lu wymieniliśmy także 85 metrów kabla mikro- 
fonowego, łączącego chór z zakrystią.



Wyposażyliśmy w odpowiednie sprzęty oraz meble wyremon-
towane pomieszczenie na piętrze kościoła, w którym rozpo-
częła działalność Parafialna Poradnia Rodzinna.
Z kotłowni został usunięty popiół, składowany od wielu lat.

Obecnie trwają intensywne prace w ostatniej nie wyremon-
towanej sali na pierwszym piętrze kościoła, w której powstaje 
kawiarnia, miejsce spotkań parafian po niedzielnych Mszach 
Świętych. Można tam będzie zamówić kawę, herbatę czy cia- 
sto, a przede wszystkim porozmawiać.
Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia planujemy wy- 
mienić w kościele 20 okien, głównie tych od strony plebanii, 
które znajdują się bezpośrednio nad grzejnikami. Oszczę-
dność na ogrzewaniu kościoła będzie duża.



Intencje mszalne
NIEDZIELA – 5 listopada
  7.00  O zdrowie i Boże błogosławień- 

stwo dla Ireny i Adama z okazji  
60 rocznicy ślubu

  8.30 † Fryderyk Moskała z rodzicami  
i teściami

10.00 † Helena i Karol Wrona
11.30  O Boże błogosławieństwo dla Joanny 

i Mateusza Romanek w 10 r. ślubu
11.30 † Elżbieta Puchałka
18.00 † Aniela Górka
PONIEDZIAŁEK – 6 listopada
  6.30 † Stanisław Sporysz w 1 r. śmierci
  6.30 † Janusz Poniewierski
18.00 † Józef Bąk
18.00 † Jerzy Kolber w 1 r. śmierci
WTOREK – 7 listopada
  6.30 † Kazimierz Grzywa
18.00 † Józef, Franciszek,  

Stefania Płonka
ŚRODA – 8 listopada
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla 

mieszkańców i sprzątających  
z  bloku 3 z os. Słowackiego 

18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  o zdrowie dla Kornelii, o zdrowie oraz 

Boże błogosławieństwo dla Barbary 
i Piotra z okazji urodzin, za †† wypo- 
minanych w rocznych wypominkach, 

† Eugenia Apryas, †  Jan Matusiak, 
† Zofia Giełdoń, † Janina Kwaśniak, 
†  Irena Pękala, † Barbara Krawiec,  
† Karolina Curzydło w 19 r. śmierci,  
† Małgorzata Wójcik

CZWARTEK – 9 listopada
  6.30 † Elżbieta Puchałka
18.00 † Eugenia Apryas
PIĄTEK – 10 listopada
  6.30 † Wilhelm i Emilia Leśniowscy
  6.30 † Franciszek Jurzak
18.00 † Helena Jania w 1 rocznicę śmierci
SOBOTA – 11 listopada
  6.30 † Maria Korycińska
  6.30  O zdrowie i wiele łask Bożych dla 

ks. Marcina Puchałki i ks. Marcina 
Jakubca [NSPJ]

  6.30 † Bronisława w 8 r. śm. i Józef Nalepa
  6.30 † Ks. Franciszek Janczy
18.00 † Stanisław Gibas w 18 r. śmierci
NIEDZIELA – 12 listopada
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Stanisław Kolasa w 21 r. śmierci
10.00 † Julia Włoszek w 32 r. śmierci
11.30  Roczki: Wiktoria Gawron,  

Mikołaj Pustelnik
18.00 † Jan Heflich z rodzicami i teściami
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 1. Dzisiaj dzień wizytacji Księdza Biskupa Ordynariusza. Dziękujemy Księdzu Biskupowi za obecność w naszej parafii: 
wygłoszone słowa, spotkania z grupami formacyjnymi, spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej, odwiedziny 
w domu chorego i w rodzinie wielodzietnej oraz spotkanie z radami duszpasterskimi. To wyraz naszej jedności 
z diecezją i Kościołem powszechnym.

 2. Jutro, jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, zapraszamy kobiety, nie tylko z naszej parafii – a także wszys-
tkich parafian – na wspólną modlitwę matek w intencji dzieci, wnuków i chrześniaków. Modlitwa odbędzie się po 
wieczornej Mszy przed Najświętszym Sakramentem.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom bloku nr 11 z Osiedla Słowackiego. W tym tygodniu, 
w piątek po wieczornej Mszy, ok. 18.30, prosimy mieszkańców bloku nr 13 z tego osiedla.

 4. Za tydzień – 12 listopada obchodzimy w naszej parafii Niedzielę Powołań. Będziemy gościć diakona oraz klery-
ków z Seminarium Duchownego w Krakowie. Po każdej Mszy przy wyjściu z kościoła będziemy składać ofiary do 
puszek na Seminarium Duchowne. W sobotę po wieczornej Mszy zapraszamy młodzież na spotkanie powołaniowe 
z klerykami.

 5. W przyszłą niedzielę – 12 listopada składka specjalna na wymianę okien w kościele. Jeszcze przed Świętami Bożego 
Narodzenia planujemy wymienić 20 okien, głównie tych od strony plebanii, które znajdują się bezpośrednio nad 
grzejnikami. Oszczędność na ogrzewaniu kościoła będzie bardzo duża.

Ogłoszenia duszpasterskie


