
Niedzielne espresso           z Proboszczem
[…] Opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch 
synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na 
mnie przypada». Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młod-
szy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił 
swój majątek, żyjąc rozrzutnie. […] Wybrał się więc i poszedł do swojego 
ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do 
niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przy-
nieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na 

rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić 
się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». […].

Łk 15, 1-3. 11-32

„Czy poeta, dla którego natura oznacza tylko lilie i róże, 
słyszał kiedyś chrząkanie świni? A jest to odgłos, który dobrze  
robi człowiekowi” – napisał Chesterton.
Młodszy syn, najpierw lekkomyślnie roztrwaniając majątek, 
potem pasąc świnie, nawet pragnąc ich pokarmu, zdobył do-
świadczenie konieczne do nawrócenia.
Wieczorem o wiele lepiej zdajemy sobie sprawę z dnia 
minionego, ale to wciąż za mało, by wystarczyło na dzień 
następny” – twierdzi Friedrich Rückert.
Czy nie jesteśmy zazdrośni o nawróconych grzeszników?
Komentatorzy obrazu Rembrandta „Powrót syna marnotrawne-
go” wiele uwagi poświęcają ojcu i nawróconemu synowi, zapo-
minając o starszym synu, który stoi z boku, wyprostowany jak 
kolumna. Na jego twarzy widać złość i dezaprobatę, a nawet 
pogardę dla rozgrywającej się sceny miłości. Starszy syn, który 
został przy ojcu i ciężko pracował, często uważany jest za lep-
szego od młodszego brata, a jego oburzenie za uzasadnione. Jed-
nak jego posłuszeństwo pełne jest wyrachowania; nie ma w nim 
miłości ani radości z powrotu brata. Ofiara Jezusa posiada tak 
wielką wartość, bo jej podstawą było nie tylko posłuszeństwo, 
ale przede wszystkim miłość.  

ks. Eugeniusz Burzyk
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Szkolno-parafialny konkurs  
„Ewangelia oczami dziecka”

Odkrywanie Słowa Bożego może być pasjonującą przy-
godą także dla naszych najmłodszych parafian. Wyo- 
braźnia dziecka to skarbnica najbogatszych pomysłów, 
która może pomóc zrozumieć Pismo Święte. Właśnie 
dlatego katecheci wraz z kapłanami naszej parafii, or- 
ganizują konkurs plastyczny dla wszystkich dzieci. Po- 
cząwszy od zeszłego miesiąca, podczas każdej Mszy 
szkolnej (druga niedziela miesiąca), ksiądz zadaje do 
wykonania pracę plastyczną, ściśle związaną z treścią 
Ewangelii. Swoje prace dzieci mogą składać u kate-
chetów w szkole i przedszkolu. Każdy uczestnik kon-
kursu otrzyma drobną nagrodę. W czerwcu, podczas 
ostatniej Mszy Świetej szkolnej, jury powołane do 
tego konkursu wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają 
specjalne nagrody. Ponadto, z wszystkich prac zo- 
stanie zorganizowana wystawa, którą będzie można 
oglądać w kościele. Każdy uczestnik ma szansę na wy- 
graną, a ilość prac przygotowanych przez kolejne 
miesiące może zwiększyć szanse małych artystów. 
Do pierwszego etapu konkursu przystąpiło 11 dzie- 
ci. Tematem przewodnim prac był „Mój Anioł Stróż”. 
Uczestnicy zaskoczyli  pomysłowością i ciekawą inter-
pretacją wizerunku Anioła Stróża. 
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wspólnej, krea- 
tywnej pracy plastycznej. Następny etap konkursu zo-
stanie ogłoszony już 13 marca, podczas Mszy Świętej 
szkolnej o godz. 11.30. 

Agnieszka Nowosad, Agnieszka Zając

NADIA CYGAN kl. 1 c

MICHAŁ FALGER kl. 3cEMILKA KRAWCZYK kl. 3c



PATRYCJA JAKÓBIK kl. 4cKINGA RUDEK kl. 3c

NATALIA BRZYCHCY  kl. 1a ADA PIWOWARCZYK kl. 2f



KACPER MACHAJSKI kl. 1cOLIWIA ŻAK  kl. 3c

MICHAŁ KORCZYK kl. 1aJAKUB GARA kl. 4c



 1. Dzisiaj o 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale 
z kazaniem pasyjnym. Dziękujemy za ofiary 
składane w czasie tego nabożeństwa. Zosta- 
ną przeznaczone na kwiaty do Grobu Pań-
skiego i przygotowanie kościoła na święta.

 2. W piątek o 17.30 zapraszamy na Drogę Krzy- 
żową. Każdy, kto pobożnie odprawi to nabo-
żeństwo może uzyskać odpust zupełny, speł-
niając przy tym zwykłe warunki odpustu.

 3. Zapraszamy dzieci do udziału w kolejnym 
etapie konkursu „Ewangelia oczami dziec-
ka”. Temat zostanie ogłoszony za tydzień 
podczas Mszy Świętej o godz. 11.30.

 4. Polecamy „Niedzielę”, „Źródło”, „Gość Nie-
dzielny” i „Mały Gość Niedzielny”. Książki 
oraz albumy można nabyć za dowolną ofia-
rą, przeznaczoną na prace remontowe.

 5. Przy wyjściu z kościoła można na- 
być paschaliki, czyli wielkanocne 
świece na świąteczny stół, z któ-
rych dochód przeznaczony jest 
na cele charytatywne. 

 6. Dziękujemy za posprzątanie koś- 
cioła i ofiarę mieszkańcom ulic: 
Obozowa (prawa strona) i Lilio- 
wa. W bieżącym tygodniu 
prosimy mieszkańców ul.: 
Wyspiańskiego, Piłsudskie- 
go i Kopernika.

 7. Dziękujemy za ofiary. W przyszłą niedzielę 
składka specjalna na prace remontowe.

  W ubiegłym tygodniu zostały zakupione i za- 
montowane nowe drzwi do sali konferencyj-
nej oraz do sali chóru. W tych salach została 
wymieniona instalacja elektryczna i przygo-
towana pod założenie nowych lamp.

  Zamontowaliśmy kolejne grzejniki w kory-
tarzu nad kościołem, wraz z nową częścią 
instalacji grzewczej.

  W sali chóru zostały odnowione fragmenty 
ceglanego muru, nawiązujące do kompozy- 
cji i architektury naszego kościoła. Odnowio-
ny zostanie również fragment muru w sali 
konferencyjnej. Planujemy też odnowić ele-
menty ceglanego muru wewnątrz kościoła. 

Ogłoszenia duszpasterskie
6 – 13 marca 2016

przed odnowieniem

po odnowieniu



Intencje mszalne
6 – 13 marca 2016

NIEDZIELA – 6 marca
  7.00 † Edward Stefaniak w r. śm.
  8.30 † Stanisław i Krystyna Klimeczek
10.00 † Halina Luranc w 4 r. śm.
11.30  O zdrowie i błogosławieństwo Bo- 

że dla Zuzanny w 1 r. urodzin
11.30 † Jan Chojna
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Tadeusz Wajdzik w 1 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 7 marca
  6.30 † Bogdan Kunc-Jasiński
  6.30 † Genowefa Adamczyk
18.00 † Dariusz Mateja

WTOREK – 8 marca
  6.30 † Marianna Ulczak
18.00 † Stefan Gąsiorek w r. śm. z rodzi-

cami i teściami oraz Tadeusz Gą-
ciarz z synem Andrzejem

ŚRODA – 9 marca
  6.30 † Edward Wolas w 1 r. śm.
  6.30 † Maria Krzak
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  w intencji sprzątających z ulic: 

Storczykowej, Irysowej, Jaśmino-
wej, Dworcowej, dziękczynna za 
83 lata dla Władysławy z prośbą 
o dalszą opiekę Bożą, †  Bogdan 
Kunc-Jasiński, † Andrzej Żmuda, 
† Jan Chojna, † Krzysztof i Roman 
Smekla, † Stanisław Mizia, † Ber-
nadeta Dutkiewicz

CZWARTEK – 10 marca
  6.30 † Genowefa Adamczyk
18.00 † Dariusz Mateja

PIĄTEK – 11 marca
  6.30  O pomyślną obronę egzaminu 

magisterskiego
  6.30 † Genowefa Adamczyk
18.00 † Franciszek Bidziński z żoną
  Heleną i synem Janem

SOBOTA – 12 marca
  6.30 † Genowefa Adamczyk
  6.30 † Jan Chojna
  6.30 † Zenona Cebrat
18.00 † Józef w  r. śm. z rodzicami

NIEDZIELA – 13 marca
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Fryderyk Moskała z rodzicami  

i teściami
10.00 † Kazimierz Koźbiał w 18  r. śm.
11.30  Roczki: Jan Chrapek
18.00 † Michał Stańco w 40  r. śm.  

z dwoma synami
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