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Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisa-
ne: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwych-
wstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i od-
puszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy 
od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ze- 
ślę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostań-
cie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. 
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce 
pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się 
z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu po-
kłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie sta-
le przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 

Łk 24, 46-53

Wyobrażamy sobie niebo jako stan „świętego spokoju”, gdzie o nic nie trzeba się troszczyć.
Ewangelie mówią o niebie w sposób bardzo ogólny, jako o miejscu, które musimy osiągnąć. 
Człowiek, który próbuje zorganizować sobie niebo na ziemi, oddala się od Boga i zbawienia. 

Kiedy zaczyna się życie wieczne?
Bezpośrednio po śmierci, na sądzie szczegółowym, du- 
sza człowieka zostaje osądzona przez Boga. Wtedy za-
czyna się dla niej wieczne niebo [jeśli trzeba, to po-
przedzone czyśćcem] lub wieczne piekło (zob. Łk 16, 
22-26). Na wieczność zbawienia i potępienia wskazuje 
opis sądu ostatecznego (zob. Mt 25, 31-46).
Jak wygląda niebo?
Nie jest bujaniem na niebieskich obłokach, nic nie robie-
niem czy też zażywaniem wyrafinowanych przyjemności. 
Niebo to wspólnota życia i miłości z Trójcą Świętą, Ma-
ryją i wszystkimi zbawionymi (zob. J 14, 1-14). Nie jest 

konkretnym miejscem w czasie i przestrzeni, ale stanem. Niebo jest tam, gdzie jest wszechobecny 
Bóg. Święty Paweł napisał: „Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w nim ży-
jemy, poruszamy się i jesteśmy” (zob. Dz 17, 27-28).

ks. Eugeniusz Burzyk
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450 uczniów naszej Szkoły Podstawowej otrzyma- 
ło w tym tygodniu zakładki z cytatami biblijnymi. 
Kolorowe – ilustrowane zakładki zostały przygo-
towane przez młodzież parafii wraz z probosz-
czem ks. Eugeniuszem Burzykiem i katechetami, 
na podstawie plakatów zaprojektowanych przez 
Małgorzatę Kuderską. Zdaniem proboszcza, żyje-
my w kulturze obrazu, dlatego powinniśmy wziąć  
pod uwagę to w duszpasterstwie oraz ewangeliza-
cji: „W dzisiejszym świecie ktoś, kto w nauczaniu 
i katechizacji w ogóle nie stosuje obrazu czy filmu 
jest współczesnym analfabetą, bez względu na na-
ukowe tytuły”. Ks. Eugeniusz Burzyk zdaje sobie 
sprawę z tego, że „z powodu religijnych zakładek 
czy plakatów nie nawróci się cała szkoła, bo nie 
tak to działa, ale jeżeli uda się dotrzeć przynaj-
mniej do kilku czy kilkunastu uczniów i pobudzić 
ich religijnie, to już będzie to sukces duszpasterski 
i ewangelizacyjny”. Wspólna dla wszystkich klas 
jest tylko pierwsza strona zakładki, zatytułowa-
na „TOP 10”, zawierająca interpretację Dekalogu 
dokonaną przez młodzież. Drugą stronę dostoso-
wano do wieku dzieci. W klasach 1-2 jest to mo-
dlitwa „Aniele Boży”, w klasach 3-4 cytat z 1 Listu do Tymoteusza: „Bądź wzorem dla innych, 
w mowie, zachowaniu, miłości i czystości”. Dla klas 5-6 przygotowano oddzielne zakładki dla 
dziewczyn z cytatem z Listu Świętego Piotra, który zwraca uwagę na fakt, że prawdziwą ozdobą 
nie jest wygląd zewnętrzny, ale łagodne serce i duch spokojny. Chłopcy otrzymali wezwanie do 
szacunku wobec rodziców na podstawie Księgi Przysłów: „Mądry Syn jest radością ojca, głupi 
syn gardzi matką”.

Religijne zakładki 
w prezencie dla uczniów



Ogłoszenia duszpasterskie
8 – 15 maja 2016

 1. Odpowiadając na apel Papieża Franciszka, 
dotyczący wsparcia dla ofiar trzęsienia zie-
mi w Ekwadorze, dzisiaj do puszek składa-
my ofiary na ten cel.

 2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, co-
dziennie o godz. 17.30.

 3. We wtorek – 10 maja po Mszy Św. wieczornej  
ks. Adam zaprasza na katechezę dla doro-
słych z cyklu „Listy Świętego Pawła”. Ucze-
stnicy proszeni są o przyniesienie Pisma Św.

 4. W piątek – 13 maja zapraszamy na Nabo-
żeństwo Fatimskie. O 18.00 Msza Święta 
wotywna za wstawiennictwem Matki Bożej 
Fatimskiej i procesja wokół kościoła. Prosi-
my o przyniesienie świec. Na tę Mszę moż- 
na zamawiać intencje za żywych i zmarłych.

 5. Są jeszcze ostatnie egzemplarze modlitew-
ników, które mają pomóc w dobrym prze-
życiu peregrynacji w naszych rodzinach.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom Starych Bloków 1,  2  oraz  3. 
W tym tygodniu prosimy mieszkańców blo-
ków 4, 5 oraz 6.

 7. W sobotę – 21 maja Seminarium Duchowne 
w Krakowie organizuje tzw. Dzień Otwarty 
pod hasłem: „Seminarium z pasją”. Jednym 
z oprowadzających gości będzie kleryk z na- 
szej parafii – Kamil Kubik. Każdy będzie 
mógł zobaczyć, jak wygląda seminarium od 
wewnątrz i codzienne życie kleryków. Zwie- 
dzane potrwa ok. 2 godzin. Zapisy w  za-
krystii do 15 maja. Wyjazd o godz. 7.00 
sprzed kościoła. Koszt będzie zależny od 
ilości uczestników.

 8. W przyszłą niedzielę – 15 maja składka spe- 
cjalna na prace remontowe. Do puszek bę- 
dziemy składać ofiary na organizację Świa-
towych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

 9. W ubiegłym tygodniu całkowicie ukończy-
liśmy remont sali naszego chóru. Zostały wy- 
mienione okna, drzwi, grzejniki wraz z in- 
stalacją CO, lampy i podłoga. Gruntownie 
odnowione zostały ściany, sufit i elementy 
ceglanego muru. Kontynuujemy remont sa-
li konferencyjnej, sali dla ministrantów i lek-
torów oraz korytarzy na piętrze kościoła.

Statystyka – kwiecień 2016

Zmarli:
† Stanisław Bryła, lat 56
† Jadwiga Kiebzak, lat 81
† Teresa Kramarczyk, lat 74
† Leokadia Rychlewicz, lat 85

Chrzty:

Zapowiedzi:



Intencje mszalne
8 – 15 maja 2016

NIEDZIELA – 8 maja
  7.00 † Stanisław Andryszczak
  8.30 † Stanisław Winczowski
10.00 † Stanisław i Maria (7 r. śm) 

Kolasa
11.30  Roczki: Oskar Kluczny
18.00 † Adam Salepa w 2 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 9 maja
  6.30 † Joanna Śliwka
18.00 † Filomena Kozik w 5 r. śm.

WTOREK – 10 maja
  6.30 † Joanna Sliwka
18.00 † Krzysztof Naglik w 2 r. śm.

ŚRODA – 11 maja

  6.30  Z prośbą o Boże przebaczenie 
dla Stanisława

  6.30 † Andrzej Kopiasz
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o powrót do zdrowia dla Rafała 

i Damiana, za sprzątających z ul. 
Daszyńskiego, Drobniaka i Ofiar 
Oświęcimia, o zdrowie oraz błogo- 
sławieństwo Boże w rodzinie dla 
Iwony,  o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla Marii i Agnieszki 
Śliwa, † Jadwiga Kiebzak, †  Ma- 
rek Lejawka, † Dariusz Grodow-
ski, † Bolesław Krawczyk, † Joan-
na Śliwka, † Teresa Kramarczyk

CZWARTEK – 12 maja
  6.30 † Bolesław Krawczyk
  6.30 † Marek Lejawka
18.00 † Stanisław Grzywa w 7 r. śm. oraz 

Janina i Stanisław Dybał z synem 
Kazimierzem

PIĄTEK – 13 maja
  6.30 † Eleonora Roszak
  6.30 † Emilia Bidzińska
  6.30 † Marek Lejawka
18.00  Msza Fatimska

SOBOTA – 14 maja
  6.30 † Stanisław Naglik w r. śm.
  6.30 † Stanisław Wandzel w 15 r. śm.
  6.30 † Zofia Skowron
  6.30 † Marek Lejawka
18.00 † Tadeusz Korczyk w 9 r. śm.

NIEDZIELA – 15 maja
  7.00 † Regina Tchurzewska w 6 r. śm.
  8.30 † Stanisław Wajdzik w 1 r. śm.
10.00 † Zofia Przewoźnik
11.30 † Stanisława Słoniszko
18.00 † Maria i Stanisław Żak
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