
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz 
daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest paste-
rzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, 
opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik 
ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja 
jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję 
za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te 
muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna 
owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie 
moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, 
lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów 
odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.
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4.  Niedz ie la  Wie lkanocna

Jesteśmy najemnikami czy pasterzami?
Dzisiejsza niedziela nazywana jest „Niedzielą Dobrego Pasterza”. Stajemy przed Jezusem – praw-
dziwym Pasterzem. Jednak codziennie słuchamy różnych „pasterzy”, którzy mają wpływ na nasze 
myślenie i postępowanie. Otwartość na poglądy ludzi, którzy w różnych dziedzinach są fachowcami 
czy autorytetami, jest rzeczą dobrą. Jednak ich wypowiedzi nie możemy przyjmować bezkrytycznie. 
Powinniśmy oceniać je w świetle Ewangelii. Pasterzami są nie tylko kapłani, ale i wszyscy wierzący. 
Prawie każdy człowiek zna ludzi, dla których jest autorytetem. Obserwują go, słuchają jego słów, 
śledzą jego poczynania i oczekują świadectwa. Najemnik nie przejmuje się zbytnio tym, jaki wpływ 
ma na innych, jaki skutek ma jego zachowanie; jest skoncentrowany na sobie. Pasterz zawsze myśli 
o innych, o tych, za których jest odpowiedzialny, stara się swoim świadectwem zmienić lub przynaj-
mniej poprawić jakość ich życia.

ks. Eugeniusz Burzyk

Najemnik to żołnierz lub pracownik, którego jedynym ce- 
lem jest zarobienie pieniędzy.

W Ewangelii to człowiek niezdolny do poświęceń, uciekają- 
cy przed niebezpieczeństwem.

Najemnika interesuje tylko nagroda w niebie, unika świade-
ctwa, nie wyznaje swojej wiary.



Rocznica Pierwszej Komunii Świętej
W niedzielę Miłosierdzia Bożego – 9 kwietnia 
dzieci z czwartej klasy naszej Szkoły Podstawo-
wej, które w ubiegłym roku przystąpiły do Pier-
wszej Komunii Świętej, uroczyście obchodziły swo- 
ją rocznicę. Mszy Świętej przewodniczył ks. Filip 
Glanowski, który wspólnie z katechetkami przy-
gotował dzieci do przyjęcia tego sakramentu.



Kilkadziesiąt osób skorzystało z modlitwy wstawienniczej
Podczas Mszy z modlitwą o uzdrowienie duszy 
i ciała, we wtorek 10 kwietnia, kilkadziesiąt osób 
skorzystało z modlitwy wstawienniczej, prowa- 
dzonej przez wspólnotę „Krzew Winny” z Jawi-
szowic. Modlitwa odbywała się w kaplicy obok 
prezbiterium, w czasie trwającej w kościele ado- 
racji oraz indywidualnego błogosławieństwa Naj- 
świętszym Sakramentem. Modlono się w pięciu 
grupach, a czworo członków wspólnoty „Krzew Win- 
ny” przez cały czas odmawiało modlitwę różańco-
wą. Wierni podchodzili do prowadzących modli-
twę, podając swoją intencję.
Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii 
ks. Eugeniusz Burzyk, który w homilii, nawiązu- 
jąc do dzisiejszej Ewangelii, przypomniał, że Je- 
zus porównał działanie Ducha Świętego do wia- 

tru, który wieje tam, gdzie chce, słyszymy jego 
szum, lecz nie wiemy skąd przychodzi i dokąd po- 
dąża. „Duch Święty działa często z zaskoczenia, 
w najmniej oczekiwanych sytuacjach, dlatego mu- 
simy być czujni i ciągle otwierać się na jego dzia- 
łanie” – powiedział proboszcz. 
Na koniec wierni, trzymając się za ręce, odśpie-
wali Apel Jasnogórski.
Modlitwę uwielbienia podczas Mszy i nabożeń- 
stwa prowadziła Grupa Odnowy w Duchu Świę-
tym „Emaus” z Bestwiny. Oprawę muzyczną przy- 
gotował Piotr Mirecki z salezjańskim zespołem 
„Fausystem” z Oświęcimia.
Po nabożeństwie proboszcz zaprosił organiza-
torów i wiernych na poczęstunek do parafialnej 
kawiarni, a także na kolejne spotkanie 8 maja.
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 1. Dzisiaj do puszek przy wyjściu z kościoła skła- 
damy ofiary na diecezjalne Radio „Anioł Beski-
dów”, którego religijnych audycji słuchamy tak-
że na terenie naszej parafii.

 2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na 
prace remontowe mieszkańcom Starych Bloków 
nr 19, 24 i 32. W tym tygodniu prosimy mieszkań-
ców bloków nr 33 i 34.

 3. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiejszej 
składki uzupełniającej. W ubiegłym tygodniu wy- 
mienione zostały dwa duże okna na balkonie znaj- 
dującym się po prawej stronie prezbiterium. Obe- 
cnie pomieszczenie to jest gruntownie odnawia-

ne; usuwane są w nim wieloletnie przecieki, spo- 
wodowane nieszczelnością dachu kościoła. Trwa- 
ją prace remontowe w toalecie obok zakrystii. 
Odnowiony został korytarz na piętrze kościoła, 
który został wyłożony cegłą gotycką.

 4. W sobotę – 5 maja Parafialne Koło Radia Maryja 
organizuje pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydow-
skiej. W programie Msza Święta i Dróżki Maryj-
ne. Wyjazd sprzed Ośrodka Kultury o godz. 7.00. 
Zapisy i szczegóły w zakrystii.

 5. Dzisiaj po Mszy Świętej zapraszamy do parafial-
nej kawiarni na piętrze kościoła na kawę, herbatę 
i tradycyjne domowe ciasto.

Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA – 22 kwietnia
  7.00 † Antoni Faruga w 35 r. 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
PONIEDZIAŁEK – 23 kwietnia
  6.30 † Janina Grabowska
18.00 † Ryszard i Anna Włodarczyk oraz 

Józef i Józefa Żurawscy z synami 
Bronisławem i Janem

18.00  W intencji wszystkich osób, które 
wspierały w czasie choroby o Boże 
błogosławieństwo i opiekę

WTOREK – 24 kwietnia
  6.30 † Barbara Hotloś
  6.30 † Jan Szczerbowski
18.00 † Antoni Korczyk z żoną Czesławą
ŚRODA – 25 kwietnia
  6.30 † Janina Grabowska
  6.30 † Helena Łukasik-Paluch
  6.30 † Grzegorz Płużek
18.00  Msza św. wotywna do MB Bolesnej: 

† Zbigniew Kowalczyk, † Stanisław 
Suwała, † Barbara Hotloś

CZWARTEK – 26 kwietnia
  6.30 † Barbara Hotloś
  6.30 † Helena Łuksik-Paluch
  6.30 † Edward Walczyk
18.00 † Anna Wójcik
PIĄTEK – 27 kwietnia
  6.30 † Barbara Hotloś
  6.30 † Grzegorz Płużek
18.00 † Zofia i Stanisław Grzybek z dziećmi
SOBOTA – 28 kwietnia
  6.30 † Grzegorz Płużek
  6.30 † Dorota Borgosz
  6.30 † Stanisław Molenda
18.00  W intencji Piotra i Anny z okazji uro-

dzin z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą, 
błogosławieństwo i zdrowie

NIEDZIELA – 29 kwietnia
  7.00 † Jan i Anna Zabawa
  8.30 † Jan i Franciszka Kwaśny z synami 

i córkami
10.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosła- 

wieństwo dla Genowefy i Józefa Kraw- 
czyk z okazji 50 rocznicy ślubu

11.30 † Marian Cacak w 6 rocznicę śmierci
18.00 † Maria i Stanisław Jarzyna


