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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Co oznacza imię Jezus?
W języku hebrajskim – Jeszua, przetłumaczone 
na grecki – Iesous, znaczy „Bóg zbawia”. Zostało 
zapowiedziane przez anioła w czasie Zwiastowa-
nia. Wskazuje na tożsamość i misję Syna Bożego: 
„I  nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie 
dano ludziom pod niebem żadnego innego imie-
nia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 
12). To podstawowe imię Syna Bożego nadane mu 
przez Ojca, najczęściej stosowane w Ewangelii.

Co oznacza imię Chrystus?
Pochodzi od greckiego christos, które jest tłuma-
czeniem hebrajskiego mashiah – „namaszczony”, 
stąd Mesjasz. Jezus jest Mesjaszem Izraela, po-
słanym przez Ojca dla zbawienia człowieka. Od 
imienia Chrystus pochodzi nazwa „chrześcijanie”. 
Imię to zostało Mu nadane przez ówczesnych, co 
podkreśla Ewangelista, kiedy pisze o narodzeniu 
Jezusa, „zwanego Chrystusem” (zob. Mt 1, 16).

ks. Eugeniusz Burzyk
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Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, 
zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłu-
my?”. Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; 
jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwych-
wstał”. Zapytał ich: „A wy, za kogo Mnie uważacie?”. Piotr od-
powiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał 
i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn 
Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez 
starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, 
a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszyst-
kich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo 
kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie 
z mego powodu, ten je zachowa”.

Łk 9, 18-24

Ziemia powstała 4,5 miliarda lat temu; rośliny – 0,5 miliarda; ssaki – 225 milionów; Homo sa- 
piens – 0,2 miliona, a Jezus przyszedł na świat 0,002 miliona lat temu.
Jezus najpierw pyta swoich uczniów, za kogo uważają Go tłumy, a potem zadaje im pytanie 
osobiste, skierowane również do nas: „A wy, za kogo Mnie uważacie?”.
Biskup Antoni Długosz podkreśla, że zawsze opowiada o Jezusie w czasie teraźniejszym: „Bo 
Biblia nie jest wspomnieniem, ale uobecnieniem Jego słów i czynów”.
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W niedzielę – 12 czerwca o godz. 11.30 Mszę Świętą 
Prymicyjną odprawił ks. Dawid Kubień, który od sierp-
nia ubiegłego roku jako diakon odbywał w naszej parafii 
praktykę duszpasterską. „Polubiliśmy księdza Dawida, 
który uczył dzieci w szkole podstawowej, intensywnie 
pracował z młodzieżą, głosił kazania i z zaangażowa-
niem prowadził nabożeństwa. Mówimy o nim nasz ks. 
Dawid. Jednak z chwilą przyjęcia święceń kapłańskich 
ks. Dawid nie należy już do nas, ani nawet do rodziny, ale 
do całego Kościoła, do całej diecezji i do wszystkich lu-
dzi, do których zostanie posłany. Polecamy dzisiaj Bogu 
jego kapłańską posługę, a także tysiące, może nawet 
miliony ludzi, z którymi i dla których będzie zmieniał 
świat” – powiedział na rozpoczęcie liturgii proboszcz pa-
rafii ks. Eugeniusz Burzyk.
Kazanie wygłosił ks. dr Robert Samsel, katecheta gim-
nazjalny ks. Dawida. Podkreślił, że podstawą wszelkiej 
działalności kapłana jest modlitwa. Życzył ks. Dawidowi, 
by był świadkiem modlitwy i wytrwale realizował swoją 
drogę do świętości. „Dobry duszpasterz to taki, który 
kocha ludzi, do których został posłany i ma dla nich 

czas” – mówił ks. Robert.
Podczas Mszy Św. śpiewał chór „Canti-
cum Novum” i parafialna schola. Ucze- 
stniczyli w niej rodzice i bracia ks. Dawi-
da wraz ze swymi rodzinami, kleryk z na- 
szej parafii – Kamil Kubik, przedstawi- 
ciele grup formacyjnych, górnicy z KWK  
„Brzeszcze” ze swoim sztandarem, a tak-
że członkinie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Jawiszowic.
Po Mszy Świętej ks. Dawid udzielił wier-
nym prymicyjnego błogosławieństwa. 

Prymicje ks. Dawida Kubienia











 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II, gdzie stu-
diują również księża naszej diecezji.

 2.  W poniedziałek – 20 czerwca o 18.00 ks. bp 
Piotr Greger udzieli sakramentu bierzmo-
wania 66 osobom. Dziękujemy ks. Marcino-
wi, który przygotował młodzież do przyjęcia 
tego sakramentu. 

  Zapraszamy do udziału w tej uroczystości nie 
tylko rodziny bierzmowanych, ale całą para- 
fię, poczty sztandarowe górników oraz stra-
żaków i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
w strojach regionalnych.

 3. W piątek – 24 czerwca zapraszamy wszystkich 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 
2, a także Grono Pedagogiczne oraz rodziców 

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla ofiarodawców z racji 
odwiedzin do chorych w I sobotę miesiąca czerwca, o wyjście z nałogu alkoholizmu dla pewnej osoby, 
w  intencji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo Boże w rodzinie, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla 
Moniki i Mateusza z okazji 6 rocznicy ślubu, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marka z okazji 50 
rocznicy urodzin, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jana z okazji 80 rocznicy urodzin, za młodzież 
przygotowującą się do przeżycia ŚDM w Krakowie, o błogosławieństwo Boże i opiekę św. Jana Pawła dla 
Małgorzaty z okazji urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny z okazji 80 rocznicy urodzin, 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Urszuli z okazji 60 rocznicy urodzin.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: Jan Gajda, Danuta Wiktorowicz, 
Kazimierz Drobik, Renata Liber, Józef Drewniak w 40 rocznicę śmierci, Genowefa Kózka, Stanisław Mizia, 
Stanisław Małecki w 4 rocznicę śmierci, Maria z mężem Władysławem oraz córkami Zofią i Stanisławą, Jan 
Kwaśniak, Emilia Bidzińska, Stanisław Bryła, Halina Drabek, Aleksander Zemlik, Zenona Cebrat, Kornelia 
Janik, Kazimiera Walusiak, Bronisław Gibas w 5 rocznicę śmierci, Genowefa Kubasiowska, Karol Finster, 
Zdzisław Kózka w 5 rocznicę śmierci, Mieczysław Korczyk z synem Markiem, Edward Kojm, Józef Mikołajek, 
Czesław Rynkiewicz, Apolonia Niedziela, Zygmunt Kózka, Andrzej Żmuda, Genowefa Adamczyk, Bernadeta 
Dutkiewicz, Stanisław Kudzia, Franciszek Pastuszka, Franciszek Dybuła, Władysława Gibas, Mieczysław 
Bartula, Jerzy Sojka, Zbigniew Wróbel, Jadwig Kiebzak, Teresa Kramarczyk, Leokadia Rychlewicz, Janusz 
Czerwik, Teodor Gawęda, Irena Baran, Amalia Ogórek.

Msza wotywna o św. Janie Pawle II 
22 czerwca 2016 – godz. 18.00

Ogłoszenia 
duszpasterskie
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na Mszę Świętą o godz. 8.00 z okazji zakończenia roku szkolnego oraz katechetycznego. 
 4. W piątek – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W tym dniu nie obowiązuje post oraz 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom Starych Bloków nr 22 i 23 

oraz rodzicom bierzmowanych. W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloków nr 19, 24, 32.
 6. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiejszej składki specjalnej uzupełniającej. Skończyliś- 

my piaskowanie i malowanie płotu od ul. Wyszyńskiego. Obecnie płot jest malowany drugi raz.
 7. W ubiegłym tygodniu został podświetlony krzyż na wieży kościoła, a przed wjazdem na parking 

umieściliśmy tablicę informacyjną.



NIEDZIELA – 19 czerwca
  7.00 † Alojzy i Weronika Duc
  8.30 † Jan i Franciszka Kwaśny z synami  

i córkami
10.00 † Władysława Chrobak
11.30 † Witold Narewski w 10 r. śm.
18.00 † Władysław Blamek

PONIEDZIAŁEK – 20 czerwca
  6.30 † Helena Mikołajek z synem 

Andrzejem
  6.30 † Jan Kwaśniak
  6.30 † Waleria Józefowicz z rodzicami  

i rodzeństwem
  6.30 † Aleksander Zemlik
  6.30 † Kornelia Janik
18.00  BIERZMOWANIE

WTOREK – 21 czerwca
  6.30 † Kornelia Janik
  6.30 † Kazimiera Walusiak
18.00 † Regina Pielesz w 10 r. śm.

ŚRODA – 22 czerwca
  6.30 † Jan Wolny z rodzicami
  6.30 † Stefania i Stanisław Rachwalscy 

oraz Marianna Mackowiak
  6.30  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Genowefy w 80 r. ur.
18.00  Msza wotywna do św. Jana Pawła II

CZWARTEK – 23 czerwca
  6.30 † Emil Kolber
  6.30 † Joanna Ciągała w 1 rocznicę śmierci
18.00 † Stanisław Andryszczak z rodzicami  

i teściem

PIĄTEK – 24 czerwca
  6.30 † Józef Mensfelt w 20 r. śm.
  8.00  Msza na zakończenie roku 

szkolnego
18.00  W intencji:
  ks. Jana Zająca, ks. Wiesława Jóźwia-

ka, ks. Piotra Andryszczaka, ks. Pio- 
tra Modelskiego, ks. Piotra Liptaka, 
ks. Piotra Bratka, ks. Piotra Zawaru-
sa, ks. Piotra Góry, ks. Pawła Wójcigi 
– z okazji imienin [NSPJ]

SOBOTA – 25 czerwca
  6.30 † Aleksy i Maria Korczyk  

z wnukiem Piotrem
  6.30 † Jerzy Mardaus w 22 r. śm.
  6.30 † Adam Piwowarski w 1 r. śm.
  6.30 † Andrzej i Daniel Piętoń
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Magdaleny w 25 r. ur.

NIEDZIELA – 26 czerwca
  7.00 † Jan Gibas
  8.30 † Władysław Ryszka z rodzicami
10.00 † Jan Winczowski
11.30 † Janina Dzwigaj
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Marii i Wiesława w 35 r. ślubu
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