
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie 
na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzy-
szyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi języ-
kami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego 
wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci 
odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzię-
ty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał 
naukę znakami, które jej towarzyszyły.
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Wniebowstapien ie  Pansk ie

Gdzie był Jezus przez 40 dni?
Wniebowstąpienie zgodnie z tradycją chrześcijańską obchodzone jest w czwartek w 40. dniu od 
Wielkanocy. W Polsce uroczystość ta – zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów– umożliwiającym przeniesienie święta na najbliższą niedzielę, 
obchodzona jest w 7. Niedzielę Wielkanocną. Co Jezus robił w tym czasie? Przez swoją boską naturę 
zawsze był zjednoczony z Ojcem i uczestniczył w Jego chwale. Jako człowiek [ze swoją ludzką natu-
rą] wszedł do chwały Ojca już przez Zmartwychwstanie. Wniebowstąpienie było jedynie widzialnym 
znakiem tego, co dokonało się w chwili Zmartwychwstania; pouczeniem i ostatecznym potwierdze-
niem, że jest Synem Bożym i wraca do Ojca. Nie będąc ograniczonym czasem i przestrzenią, przez 
tych 40 dni mógł równocześnie ukazywać się uczniom.

ks. Eugeniusz Burzyk

Deizm to pogląd filozoficzny uznający, że Bóg stworzył świat, 
ale nie ingeruje w jego prawa.

Po Wniebowstąpieniu Jezus nadal współdziała ze swoimi ucznia- 
mi, którzy działają Jego mocą.

Częściej mówimy o kuszącym szatanie niż o Bogu, na łaskę 
którego zawsze możemy liczyć.
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Coraz więcej osób korzysta z modlitwy wstawienniczej
Już po raz drugi podczas Mszy z modlitwą o uzdro-
wienie duszy i ciała wierni mieli możliwość skorzy- 
stania z modlitwy wstawienniczej, która przez pra-
wie 1,5 godziny odbywała się w kaplicy obok pre-
zbiterium. Modlitwę, o którą poprosiło kilkadziesiąt 
osób, prowadziła wspólnota „Krzew Winny” z Jawiszo- 
wic. Wierni podchodzili do jednej z kilku grup pro- 
wadzących modlitwę, podając swoją intencję. Cały 
czas trwała adoracja, w czasie której każdy z ucze- 
stników został pobłogosławiony Najświętszym Sa- 
kramentem.
„Dobry pasterz nigdy nie narzeka na swoje owce, 
nie osądza ich, ale ocenia sytuację, otwierając się na 
działanie Ducha Świętego. Dzięki temu może dopro-
wadzić do Boga także te owce, które znalazły się 
poza owczarnią, tak, by nastała „jedna owczarnia  

i jeden pasterz” – powiedział w kazaniu proboszcz 
parafii ks. Eugeniusz Burzyk, nawiązując do Ewan-
gelii o „Dobrym Pasterzu”, gdyż modlitwa odbywa-
ła się w dniu uroczystości św. Stanisława, biskupa 
i męczennika.
Modlitwę uwielbienia podczas Mszy św. i nabożeń-
stwa prowadziła Grupa Odnowy w Duchu Świętym 
„Emaus” z Bestwiny. Oprawę muzyczną przygotował 
Piotr Mirecki z salezjańskim zespołem „Fausystem” 
z Oświęcimia.
Po nabożeństwie i odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego 
proboszcz zaprosił organizatorów i wiernych na po-
częstunek do parafialnej kawiarni.
Kolejna Msza z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała 
odbędzie się 12 czerwca, tradycyjnie w drugi wto-
rek miesiąca.



 1. Szkole Koło Misyjne „Dzieci-Dzieciom” przygoto-
wało kolejny kiermasz misyjny. Dzisiaj po Mszach 
o godz. 8.30, 10.00 i 11.30 w przedsionku głów-
nego wejścia do kościoła zapraszamy do zakupu 
dziecięcego rękodzieła, z którego dochód wspomo- 
że szkolne działania misyjne. Tym razem dzieci wła- 
snoręcznie wykonały breloczki do kluczy, misyjne 
krzyżyki, magnesy na lodówkę, podkładki pod kub- 
ki, zakładki oraz misyjne wizerunki maryjne.

 2. We wtorek – 15 maja o godz. 18.00 ksiądz bi- 
skup Piotr Greger udzieli kandydatom z naszej pa- 
rafii Sakramentu Bierzmowania. Dziękujemy ks. 
Marcinowi, który przygotował młodzież do przy- 
jęcia tego sakramentu. Zapraszamy do udziału 
w tej uroczystości nie tylko rodziny bierzmowa-
nych, ale całą parafię, także poczty sztandarowe 
górników i strażaków oraz członkinie Koła Go-

spodyń Wiejskich w strojach regionalnych. Dzień 
wcześniej – w poniedziałek, 14 maja – prosimy ro- 
dziców kandydatów do bierzmowania o pomoc 
w przygotowaniu kościoła na tę uroczystość.

 3. W środę – 16 maja po Mszy Świętej wieczornej 
spotkanie parafialnej Rady Duszpasterskiej.

 4. W piątek – 18 maja, z racji trzeciego piątku mie- 
siąca, będziemy modlić się do Miłosierdzia Bożego.

 5. W przyszłą niedzielę – 20 maja o godz. 11.30 od-
będzie się w naszej parafii uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej. Dziękujemy ks. Filipowi oraz 
katechetkom za przygotowanie dzieci.

 6. W przyszłą niedzielę – 20 maja składka specjalna uzu- 
pełniająca na prowadzone prace. Do puszek przy wyj- 
ściu z kościoła będziemy składać ofiary na pomoc sy-
ryjskiej rodzinie, którą nasza parafia objęła opieką. 

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom Starych Bloków nr 36, 38 i 40. 
W tym tygodniu prosimy rodziców dzieci, które 
w niedzielę przystąpią do Pierwszej Komunii Św.

 8. W przyszłą niedzielę – w ramach „Dni Ochrony Prze- 
ciwpożarowej” – strażacy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jawiszowicach przy bramach naszego 
kościoła będą zbierać datki na rzecz zachowania 
gotowości bojowej swojej jednostki, by zawsze, 
tak jak dotychczas, mogli szybko i skutecznie 
służyć nam pomocą.

Ogłoszenia duszpasterskie

Zmarli:
† Grzegorz Płużek, lat 49
† Dorota Borgosz, lat 61
† Stanisław Cacak, lat 82
† Stanisław Molenda, lat 59
† Anna Sporysz, lat 66
† Zofia Pabian, lat 88
† Agnieszka Nicieja, lat 74
† Józef Bojczuk, lat 80
† Edward Moskwik, lat 60
† Roman Geier, lat 57

Chrzty:

Statystyka – kwiecień 2018

Zapowiedzi:



NIEDZIELA – 13 maja
  7.00 † Regina Tchurzewska w 8 r. śmierci
  8.30 † Maria (9 r. śm.) i Stanisław Kolasa
10.00  W intencji księdza proboszcza Eugeniu- 

sza Burzyka z okazji 30 rocznicy świę- 
ceń kapłańskich, o błogosławieństwo  
Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i po- 
trzebne łaski w działalności duszpaster-
skiej oraz w pracach remontowych

11.30  Roczki: Maja Nieckula
18.00  Msza Fatimska: o zdrowie i Boże bło- 

gosławieństwo dla VI Róży Kobiet Świę- 
tej Jadwigi, o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Marii i Agnieszki Śliwa, 
† Helena Łukasik Paluch, † Anna Spo- 
rysz, † Zofia Pabian, † Janina Grabow-
ska, † Krystyna Bassara, † Stanisław 
Molenda, † Ks. Franciszek Janczy, 
† Barbara Kozioł, † Edward Walczyk 
[od II Róży Kobiet], † Jan Fetko w 1 r. 
śm., † Mieczysław Grzywacz z żoną 
Stefanią i wnukiem Sebastianem Le-
nik, † Zofia Ossowska [od Kręgu Biblij- 
nego], † Antoni Żebrowski w 4 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 14 maja
  6.30 † Barbara Hotloś
18.00 † Stanisław Naglik w r. śmierci
WTOREK – 15 maja
  6.30 † Jan, Anastazja, Eugeniusz Kiełtyka
  6.30 † Barbara Hotloś
  6.30 † Dorota Borgosz
18.00  Sakrament Bierzmowania
ŚRODA – 16 maja
  6.30 † Barbara Hotloś
  6.30 † Dorota Borgosz
  6.30 † Stanisław Cacak
18.00  Wotywna do MB Bolesnej: † Franci-

szek Gembala, † Janina Grabowska, 
† Krystyna Bassara, † Anna Sporysz, 
† Zofia Pabian, † Andrzej Bogacz

CZWARTEK – 17 maja
  6.30 † Alfred Wiercigroch w 7 r. śmierci
  6.30 † Barbara Hotloś
18.00 † Zofia i Franciszek Szpak
PIĄTEK – 18 maja
  6.30 † Krystyna Bielenin w 7 r. śmierci
18.00 † Ks. Franciszek Janczy [NSPJ]

SOBOTA – 19 maja
  6.30 † Barbara Hotloś
  6.30 † Dorota Borgosz
  6.30 † Stanisław Cacak
18.00 † Tadeusz Korczyk w 11 r. śmierci
NIEDZIELA – 20 maja
  7.00 † Edward Dudek w 2 r. śmierci
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 3 r. śmierci
10.00 † Irena Zemanek w 4 r. śmierci
11.30  Pierwsza Komunia Święta
18.00 † Krzysztof Kopta w 6 r. śmierci
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