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z Proboszczem

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa
przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród
nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało
się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na
moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch
nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach
pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?”.
Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem
rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest
o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił
ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię
Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.
Łk 24, 35-48

W

Kalahari Wojciecha Albińskiego starzec obawia się, że życie
wieczne będzie nudne: „Jakieś dwieście, trzysta lat to wytrzymam.
Ale nie więcej!” – mówi do misjonarza.

Każde

spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa jest dla uczniów
zaskoczeniem. Jego wygląd nie zmienił się, a jednak nie podlega prawom i ograniczeniom tego świata.

Ksiądz Michał Kaszowski uważa, że nie od razu poznamy wszystko,

czym Bóg chce nas obdarować. Wieczność będzie ustawicznym
stykaniem się z „niepojętymi rzeczami”.

Co dzieje się z duszą i ciałem po śmierci?

W chwili śmierci dusza zostaje oddzielona od ciała i spotyka się z Bogiem na sądzie szczegółowym.
Od razu zostaje zbawiona, potępiona lub poddana oczyszczeniu. Czeka na ponowne połączenie ze
swoim ciałem, które zmartwychwstanie przy ponownym przyjściu Jezusa na końcu świata. Obecna
forma ciała, zgodnie z prawami natury, ulegnie zniszczeniu – rozkładowi.
Celem człowieka jest zbawienie i osiągnięcie nieba, które nie jest konkretnym miejscem w czasie
i przestrzeni, ale stanem. To wspólnota życia i miłości z Trójcą Świętą, Maryją i wszystkimi zbawionymi. Niebo jest tam, gdzie jest wszechobecny Bóg. Święty Paweł napisał: „Bo w rzeczywistości jest
On niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (zob. Dz 17, 27-28).
ks. Eugeniusz Burzyk

Prace remontowe wykonane w marcu
i rozpoczęte na początku kwietnia
Została odnowiona sala młodzieży, w której odbywają się także inne spotkania formacyjne, również próby młodzieżowego zespołu muzycznego i parafialnej scholi dziecięco-młodzieżowej.
Po trzyletnim użytkowaniu ściany zostały wyłożone gipsową cegłą gotycką, nawiązującą do wystroju parafialnej kawiarni. W takim samym stylu zostało odnowione wejście do kuchni i toalet, a także cały korytarz prowadzący do poradni rodzinnej, sali konferencyjnej i sali chóru. Cegła gotycka jest kontynuacją stylu, w którym zaprojektowany został nasz kościół.

Poprawione zostało mocowanie parapetów znajdujących się na korytarzu. Na skutek siadania
na nich osób oczekujących na różne spotkania
została naruszona ich konstrukcja: między parapetami a ścianą pojawiły się szpary, które
spowodowały zabrudzenie ścian od grzejników.
Fragmenty ścian zostaną na nowo pomalowane.
Zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych prosimy, aby nie siadali i nie opierali się o parapety, gdyż zostały zaprojektowane i zamontowane
w innym celu.

W sali konferencyjnej po zakupieniu nowych krzeseł i stołów jest teraz 60 miejsc. Wszystkie krzesła w sali konferencyjnej, w paradni, rodzinnej,
w sali młodzieży i w kawiarni [w sumie 112 krzeseł] zostały podklejone specjalnymi podkładkami filcowymi na trwałym kleju.

Rozpoczęliśmy remont generalny toalety obok
zakrystii, z której często korzystają osoby starsze, dla których wejście do nowych toalet, znajdujących się na piętrze kościoła, może być uciążliwe, a czasem niemożliwe.
Obecnie trwa wymiana kolejnych okien w kościele. W pierwszej kolejności dwóch dużych okien
znajdujących się na balkonie z prawej strony
prezbiterium, a także w remontowanej toalecie.

Msza wotywna o Świętym Janie Pawle II
22 kwietnia 2018 – godz. 18.00
Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia, o Boże błogosławieństwo, o zdrowie, wiarę i miłość w rodzinie, dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę JP II, dla Kazimiery i Marka w 35 r. ślubu, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Władysławy i Stanisława z okazji 50 r. ślubu, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i Kazimierza Jędrusik
z okazji 40 r. ślubu.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: ks. Franciszek
Janczy, Franciszek Hatala, Maria Zduńczyk, Maria Sporek, Edmund Madej, Józef Krupa, Maria
Dziubek, Paweł Andreas, Bronisława Witkowska, Jan Wadoń, Leonard Sojka, Emilia Dominiec, Józef
Gocal, Franciszek Gembala, Wiktor Maszerowski, Janina Śliwińska, Dobrosław Mastalerz, Mieczysław
Korczyk, Stanisław Bednarz, Kazimierz Kulka, Adam Jakubowski, Marian Gołuch, Rozalia Chojnacka,
Jan Tomasiczek, Zofia Ossowska, Leopold Szymla, Anna Grzywa, Barbara Hotloś, Janina Grabowska,
Helena Łukasik-Paluch, Krystyna Bassara, Wiesław Ciesielski, Zofia i Jan Szczepańscy z synem
Tadeuszem, Jerzy Górny, Mieczysław Bortula z rodzicami oraz Maria i Stanisław Pietras z synem
Józefem, Tadeusz Kóska, Helena Finster, Wiesława Staszewska, Kazimierz Cichy z siostrą Ireną, Stefan
Babiuch w 4 rocznicę śmierci.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, do
puszek przy wyjściu z kościoła składamy ofiary
na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia
objęła opieką. Dziękujemy parafialnej Oazie
Rodzin za zbieranie ofiar na ten cel.
2. W piątek – 20 kwietnia, z racji trzeciego piątku miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
3. Przy stolikach z prasą za dowolną ofiarą można
nabyć nowe albumy.

4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na
prace remontowe mieszkańcom Starych Bloków
nr 22 i 23. W tym tygodniu prosimy mieszkańców
bloków nr 19, 24 i 32.
5. W przyszłą niedzielę – 22 kwietnia składka specjalna uzupełniająca przeznaczona będzie na wymianę kolejnych okien w naszym kościele i prowadzone prace remontowe. Do puszek przy wyjściu z kościoła będziemy składać ofiary na diecezjalne Radio „Anioł Beskidów”.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 15 kwietnia

7.00 † Katarzyna Kasprzycka
8.30 † Stefania Broszkiewicz z córką Janiną
10.00		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Danuty i Marka z okazji 40 rocznicy ślubu
11.30		 Roczki: Oliwier Stańczyk,
Oskar Lekki
18.00 † Stanisław Dzidek

PONIEDZIAŁEK – 16 kwietnia
6.30
18.00

† Leopold Szymla
† Agnieszka i Jan Juras

6.30
6.30
18.00

† Leopold Szymla
† Barbara Hotloś
† Józef Rus w 7 rocznicę śmierci

WTOREK – 17 kwietnia

ŚRODA – 18 kwietnia
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Leopold Szymla
Janina Grabowska
Helena Łukasik-Paluch
Msza wotywna do MB Bolesnej:
dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Emmy Bogacz z okazji 90 rocznicy urodzin, o szczęśliwą
operację i powrót do zdrowia dla Kazimierza, † Paweł Andreas, † Adam Jakubowski, † Stanisława i Marian Balcarek z rodzicami, † Marian Margoś,
† Wiesław Ciesielski, † Barbara Hotloś, † Anna Grzywa

CZWARTEK – 19 kwietnia

6.30		 O Boże błogosławieństwo dla
Bogusława z okazji 50 r. urodzin

6.30
6.30
18.00

† Józef Gocal
† Janina Grabowska
† Franciszek (5 r. śm) i Anna (3 r. śm.)
Faruga

PIĄTEK – 20 kwietnia

6.30		 O Boże błogosławieństwo dla
mieszkańców i sprzątających ze
Starych Bloków nr 12, 13, 14
6.30 † Janina Grabowska
18.00		 W intencji dzieci przygotowujących
się do I Komunii Świętej [NSPJ]

SOBOTA – 21 kwietnia

6.30		 W intencji Czesława Kłapyty z okazji 83
r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
6.30		 O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców i sprzątających ze Starych Bloków nr 18, 20, 21
6.30 † Janina Grabowska
6.30 † Helena Łukasik-Paluch
18.00 † Irena Stachura w 10 r. śmierci

NIEDZIELA – 22 kwietnia

7.00 † Antoni Faruga w 35 rocznicę śmierci
8.30 † Władysław Ryszka z rodzicami
10.00		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Danuty w rocznicę konsekracji
10.00		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Alicji i Jana z okazji 40 r. ślubu
oraz dla Antoniego w 1 r. urodzin
11.30 † Bronisław Chrapek w 11 r. śmierci
18.00		 Wotywna do Świętego Jana Pawła II
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