
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus powiedział do tłumów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstą-
pił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chle-
bem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Sprzeczali się 
więc między sobą Żydzi, mówiąc: „Jak On może nam dać swoje cia-
ło na pożywienie?”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę po- 
wiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowie- 
czego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w so-
bie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja 
go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym 
pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa 
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie 
posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spoży-
wa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie 
jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

J 6, 51-58
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Terapia a Eucharystia
Czasem ogarnia nas stan apatii i zniechęcenia, mamy wszystkiego do-
syć, nie widzimy sensu życia. Słusznie szukamy pomocy u psychologów, 
psychiatrów czy terapeutów. Zapominamy jednak o terapii duchowej, 
której podstawą są sakramenty, przede wszystkim spowiedź i Eucha-
rystia. Zastanówmy się dzisiaj na tym, czy nie powinniśmy częściej 
spożywać Ciała Chrystusa, którego świadome przyjęcie daje nie tylko 
nadzieję, ale przede wszystkim życie wieczne.

ks. Eugeniusz Burzyk

„Mnie życie, nasz byt na tej naszej małej planecie, zupełnie 
się nie podoba. Mnie to życie nawet w jakiś sposób rani. [...] 
Mnie to życie gniewa i obraża” – wyznaje Tadeusz Konwicki.

Spożywanie Eucharystii daje nadzieję oraz ożywia człowieka: 
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie 
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”.

Monika Waluś wspomina kibica, który po meczu mówił: „Tu 
żyję naprawdę”. Zaczęła zastanawiać się nad sobą: Gdzie ży- 
je naprawdę? Co ją kształtuje? Gdzie jest jej rzeczywistość?

20.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   B,



Trwają prace konserwacyjne południowej  
elewacji plebanii

Rozpoczęliśmy remont balkonów na południowej 
elewacji plebanii, które wskutek upływu czasu 
mocno zniszczały. Spękana nawierzchnia i odpa-
dające elementy z krawędzi balkonów zagrażały 
bezpieczeństwu. W sumie poddano renowacji oko-
ło 160 metrów kwadratowych powierzchni. Na- 
wierzchnia betonowa została oczyszczona i osia- 
tkowana, a odpowiednio ułożona wylewka zniwe-
lowała różnice w poziomie balkonów wynoszące 
nawet 8 cm. Na całej powierzchni ułożone będą 
płytki, co zabezpieczy konstrukcję przed nieko-
rzystnym wpływem warunków atmosferycznych.



 1. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary 
złożone na prace remontowe mieszkańcom blo-
ku nr 10, 11 i 14 z os. Paderewskiego. W tym 
tygodniu prosimy mieszkańców bloków nr 13 
oraz 17 z tego osiedla.

 2. Dziękujemy za złożone ofiary na prowadzone 
prace remontowe.

 3. Po Mszy Świętej zapraszamy do kawiarni na 
piętrze kościoła na kawę, herbatę i tradycyjne 
domowe ciasto. Dzisiaj w naszej kawiarni jest 
możliwość porozmawiania i umówienia się na 
spotkanie z doradcą rodzinnym – p. Agatą Wideł, 
która prowadzi Parafialną Poradnię Rodzinną. 

Ogłoszenia duszpasterskie

Zabezpieczono i schowano pod tynkiem dziesią- 
tki metrów zwisających luźno kabli, m.in. anteno- 
wych, telefonicznych oraz internetowych. Przy 
okazji jest odnawiana i malowana cała elewacja 
południowa – trzy kondygnacje na długości 40 m. 
Odnowiono i oświetlono figurę Matki Bożej, która 
najprawdopodobniej została wmurowana w ścia- 
nę już podczas budowy plebanii.
Do okien wymienionych w trakcie remontu czte-
ry lata temu, zostały zakupione i założone nowe 
parapety.
W najbliższych tygodniach mają zostać wymienio- 
ne drewniane balustrady, które tymczasowo za-
bezpieczały balkony.
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Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD); tel. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

NIEDZIELA – 19 sierpnia
  7.00 † Józef Nowak oraz Stefan i Franciszka 

Winczowscy
  8.30 † Franciszek Janus w 3 r. śmierci
10.00 † Irena Surzyn w 10 r. śmierci
11.30  Dziękczynna z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, potrzebne łaski i opiekę 
Matki Bożej dla Zofii i Zdzisława Ła-
czny z okazji 50 rocznicy ślubu

18.00 † Helena Bryś

PONIEDZIAŁEK – 20 sierpnia
  6.30 † Aleksander Zemlik
18.00 † Stanisława Martyna

WTOREK – 21 sierpnia
  6.30 † Grzegorz Bednarczyk
18.00  † Wiesław Ciesielski

ŚRODA – 22 sierpnia
  6.30  † Marianna Majda
18.00  Wotywna do Świętego Jana Pawła II

CZWARTEK – 23 sierpnia
  6.30  † Grzegorz Bednarczyk
18.00  † Lucjan Łosiowski w 2 r. śmierci

PIĄTEK – 24 sierpnia
  6.30  † Grzegorz Bednarczyk
18.00   O Boże błogosławieństwo dla Barba-

ry i Jana z okazji 45 rocznicy ślubu

SOBOTA – 25 sierpnia
  6.30 † Irena Penkala w 1 rocznicę śmierci
18.00 † Leopold Cełko z żoną  

i synami Janem oraz Leszkiem

NIEDZIELA – 26 sierpnia
  7.00  W intencji Krzysztofa z okazji  

21 rocznicy urodzin
  8.30 † Krystyna i Julina Rojek
10.00  W intencji Janiny i Apolinarego  

w 40 rocznicę ślubu
11.30  † Piotr Bosak w 4 r. śmierci
18.00  † Halina Drabek w 3 r. śmierci

Msza wotywna o Świętym Janie Pawle II
22 sierpnia 2018 – godz. 18.00

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo 
Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana z okazji 60 rocznicy 
urodzin, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Heleny z okazji 80 rocznicy urodzin.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: Franciszek 
Hatala, Maria Dziubek, Paweł Andreas, Barbara Kozioł, Mieczysław Korczyk, Adam Jakubowski, Marian 
Gołuch, Helena Finster, Rozalia Chojnacka, Jan Tomasiczek, Zofia Ossowska, Wiesław Ciesielski, Leo-
pold Szymla, Anna Grzywa, Barbara Hotloś, Helena Łukasik-Paluch, Grzegorz Płużek, Dorota Borgosz, 
Stanisław Cacak, Stanisław Molenda, Anna Sporysz, Edward Moskwik, Roman Geier, Stanisław Kułach, 
Rozalia Niedziela, Krystyna Lament, Benedykt Rychlewicz, Zofia Ignacyk, Andrzej Cader, Maria Por-
wisz, Grzegorz Bednarczyk, Jadwiga Hałat, Aleksander Chrapek, Kazimierz Lasota, Jan Micherda, Kazi-
mierz Pawlik, Roman Romaniak, Kazimierz Ziółkowski, Aniela Duc, Sylwester Mitoraj, Anna Dzidek, 
Władysława Liber, Marian Fuja, Krystyna Borys, Elżbieta Kwaśny, Jan Kotłowski, Stanisław Ligęza, Jan 
Ginza z rodzicami Henrykiem i Stanisławą, Józef Przewoźnik, Ks. Franciszek Janczy, Stanisław Knapik 
w 27 rocznicę śmierci, Maria i Ferdynand Targosz, Staefania Duda z rodzicami, Adolf Fornal w 33 r. 
śmierci, Helena Wywiał, Andrzej Przemyk, Michalina Szostek, Irena Penkala w 1 r. śmierci, Barbara 
Łatanik, Krystyna Żak z rodzicami, Andrzej Babiuch, Stanisława Majka, Mirosława Matlak.


