
Niedzielne espresso           z Proboszczem

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Je-
zus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy 
jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi 
słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
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Czy można zrozumieć tajemnicę Trójcy Świętej?
Ojciec nie jest tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, 
kim Ojciec czy Syn. Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn 
Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi od Ojca i Syna (KKK 254). Zapewne nie-
raz próbowaliśmy sobie wyobrazić Trójcę Świętą, zastanawialiśmy się, jak to możliwe, że jeden Bóg 
jest w Trzech Osobach. Dziękujemy dzisiaj Bogu Ojcu za to, że posłał na świat Syna, który umarł za 
nasze grzechy, a Duchowi Świętemu za udzielanie nam swoich darów. Każda Msza święta zbliża nas 
do Boga; jest zapowiedzią zjednoczenia z Nim w niebie. Dopiero tam poznamy tajemnicę Ojca, Syna 
i Ducha Świętego, będziemy wiecznie cieszyć się ich miłością.

ks. Eugeniusz Burzyk

Marcin Luter twierdził, że gdy zaczniemy zgłębiać Trójcę 
Świętą za pomocą ludzkiej logiki, to przestaniemy w nią wierzyć.

Ludzkie dociekania na temat tej największej tajemnicy wiary, 
także wybitnych teologów i filozofów, nigdy nie oddają jej istoty.

Jerzy Nowosielski przypomina, że tajemnica Trójcy Świętej  
jest niewyczerpana, ponieważ to rzeczywistość nadprzyrodzona.
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84 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii
W niedzielę – 20 maja podczas Mszy Świętej o go- 
dzinie 11.30 uczniowie klas trzecich naszej Szko- 
ły Podstawowej przystąpili do Pierwszej Komu- 
nii. Eucharystii przewodniczył ks. Filip Glanow- 
ski, który wspólnie z katechetkami: Agnieszką 
Nowosad i Agnieszką Zając przygotował uczniów 
do przyjęcia tego sakramentu.
Uroczystość rozpoczęła się przed kościołem, 
gdzie proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk przy- 
witał rodziców oraz gości. Podkreślił, że uro-
czystość odbywa się Niedzielę Zesłania Ducha 
Świętego, kiedy to w sposób szczególny uświada- 

miamy sobie Jego działanie: „Z siedmiu darów 
Ducha Świętego w najbliższym czasie dzieciom 
potrzebny będzie dar pobożności, który powinnien 
być konsekwencją przystąpienia do Pierwszej Ko- 
munii. Natomiast rodzicom dar mądrości, tak, 
by mogli dawać im dobry przykład, zachęcając 
w ten sposób do częstego i pełnego uczestnic-
twa w Eucharystii”.
Podczas Liturgii śpiewała parafialna schola dzie- 
cięco-młodzieżowa. 
Wystrój kościoła: Katarzyna Kucharska





NIEDZIELA – 27 maja
  7.00 † Józef Błaś z rodzicami
  8.30 † Łukasz Gawęda w 9 rocznicę śmierci
10.00 † Irena Baran w 2 rocznicę śmierci
11.30 † Tadeusz Farat w 55 rocznicę śmierci
18.00 † Władysława Guznowska w 25 r. śm.
PONIEDZIAŁEK – 28 maja
  6.30 † Edward Walczyk
18.00 † Eugenia Jarnot
WTOREK – 29 maja
  6.30 † Edward Walczyk
  6.30 † Dorota Borgosz
18.00 † Genowefa Kubasiowska w 2 r. śmierci
ŚRODA – 30 maja
  6.30 † Helena Łukasik-Paluch
  6.30 † Anna Sporysz
  6.30 † Agnieszka Nicieja
18.00  Msza Święta wotywna do MB Bole-

snej: † Zenon Habrajski w 1 r. śm.,  
† Edward Walczyk, † Krystyna Bassa-
ra, † Dorota Borgosz, † Zofia Pabian, 
† Józef Bojczuk, † Rozalia Niedziela

BOŻE CIAŁO – 31 maja
  7.00 † Helena i Jan Łukasik
  8.30 † Helena Pudełko w 30 r. śmierci
10.00 † Stanisław Andryszczak
10.00 † Józef Kocoń

10.00 † Edward Tatar w 30 rocznicę śmierci
10.00 † Bolesława Jajeśnica w 2 r. śmierci 

z mężem Eugeniuszem
10.00 † Stefania i Kazimierz Saniuta z synem 

Janem
10.00 † Maria Pacholik w 28 rocznicę śmierci
18.00 † Jan Łopusiewicz
PIĄTEK – 1 czerwca
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla mie-

szkańców i sprzątających ze Starych 
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  6.30 † Agnieszka Nicieja
18.00 † Jan Widzyk z rodzicami i teściami
SOBOTA – 2 czerwca
  6.30 † Helena Finster
  6.30 † Edward Moskwik
  6.30 † Stanisława Olszewska
  6.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o dalsze dla Włodzimierza i Anny
18.00  W intencji Bogu wiadomej
NIEDZIELA – 3 czerwca
  7.00 † Tadeusz Darowski
  8.30 † Krzysztof Garlicki w 22 r. śmierci
10.00 † Stanisława Bocheńska w 3 r. śmierci
11.30  O Boże błogosławieństwo dla Włady-

sławy z okazji 80 rocznicy urodzin
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria Gawron w 20 rocznicę śmierci

Intencje mszalne
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 1. Dziękujemy ks. Andrzej Polichtowi za wygłoszone 
kazanie, a zespołowi ewangelizacyjno-misyjnemu 
„Fausystem” za oprawę muzyczną dzisiejszej litur- 
gii. Przy wyjściu z kościoła członkowie zespołu 
zbiorą ofiary na prowadzoną przez nich działal- 
ność misyjną, m.in. na terenie Ukrainy, gdzie 
w Bibrce, Przemyślanach, Żytomierzu, Korosty-
szewie oraz Odessie organizują półkolonie dla 
dzieci i młodzieży.

 2. W poniedziałek – 28 maja o godz. 17.00 zapra-
szamy na spotkanie dzieci sypiące kwiaty pod-
czas procesji Bożego Ciała.

 3. W środę – 30 maja obchodzimy wspomnienie  
Świętego Jana Sarkandra, patrona naszej diece- 
zji. W  najbliższą niedzielę – 3 czerwca odbę-
dzie się doroczna diecezjalna pielgrzymka na 
Kaplicówkę w Skoczowie.

 4. W czwartek – w uroczystość Bożego Ciała – po 
Mszy Świętej o godz. 10.00 odbędzie się pro-
cesja. Nie będzie Mszy o godz. 11.30. Pierwszy 
ołtarz będzie u Państwa Foksińskich – na ul. Ko-
chanowskiego, drugi u Państwa Matusik – na ul. 
Wyspiańskiego, trzeci u Państwa Dobrowolskich 
– na ul Mickiewicza, czwarty – na frontonie ko-
ścioła, to tzw. ołtarz żywy, który tworzą dzieci 
pierwszokomunijne.

 5. W piątek, z racji pierwszego piątku miesiąca, spo- 
wiedź od 17.00 do 18.00. W tym dniu rozpoczy-
namy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświę-
tszego Serca Pana Jezusa, które odbywać się bę-
dą po wieczornej Mszy. W sobotę od godz. 9.00 
odwiedziny chorych parafian.

 6. W sobotę – 2 czerwca o godz. 14.00 zapraszamy 
dzieci specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów, 
na Mszę Świętą, a potem na grillowanie w pa-
rafialnym ogrodzie.

Ogłoszenia duszpasterskie


