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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Kogo można nazywać „apostołem”?
Określenie to pochodzi od greckich słów apostolos – „posłaniec” 
i apostello – „posyłam”. Odnosi się przede wszystkim do dwuna-
stu uczniów Jezusa (zob. Mt 10, 1-4; Mk 3, 16-19; Łk 6, 13-16; Dz 
1, 13). Apostołem nazywamy także Świętego Pawła, mimo iż nie 
należał do grona Dwunastu, a przed swoim nawróceniem prześla-
dował chrześcijan (zob. Dz 9, 1-19). Apostołem jest także Maciej, 
który zajął miejsce Judasza (zob. Dz 1, 23-26).

ks. Eugeniusz Burzyk
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Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch 
uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego 
miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. [...]. 
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „Pa-
nie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam 
się poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana 
spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam wła-
dzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze 
przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego  
się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, 
że wasze imiona zapisane są w niebie”.

Łk 10, 1-12. 17-20

Na obrazie Masaccia św. Piotr uzdrawia swoim cieniem, nie 
patrząc na chorych; jedni widzą w tym moc, inni pewność 
siebie.
Apostołowie wrócili oszołomieni osiągnięciami, świadomi 
swojej siły przechwalają się, że nawet złe duchy są im po-
słuszne.
Jezus mówi, by cieszyli się tylko z tego, że ich imiona zapisa-
ne są w niebie; Kościół nie jest instytucją sukcesu, ale świa- 
dectwa.
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Masaccio, Uzdrawianie cieniem



Wydawać by się mogło, że zaledwie kilka miesięcy temu rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny, a już przy-
chodzi nam się z nim żegnać. Dziesięć miesięcy zleciało bardzo szybko, ale także bardzo pracowicie. 
Zarówno w przedszkolu, jak i w Szkole Podstawowej nr 2 podejmowane były liczne inicjatywy, mające 
na celu ewangelizację naszych najmłodszych parafian. 
Nowością w tym roku było Szkolne Koło Misyjne „Dzieci Dzieciom”, zrzeszające około 20 uczniów 
z trzecich klas. Poprzez zabawę dzieci poznawały zwyczaje i kulturę rówieśników z krajów misyj-
nych. Szkolni Misjonarze zorganizowali dwa kiermasze świąteczne, na które przygotowali ozdoby 
m.in. z rolek papieru toaletowego, zużytych żarówek i klamerek. Łączny dochód w kwocie 300 zł. 
został przekazany dla dzieci z Afryki i Filipin. Z okazji Dnia Dziecka, Szkolne Koło Misyjne przygoto-
wało akademię misyjną. Swoją postawą członkowie Koła Misyjnego zachęcali do wspólnej pomocy 
potrzebującym dzieciom. Ukoronowaniem działalności Szkolnego Koła Misyjnego była pielgrzymka 
z katechetami oraz ks. Dawidem Kubieniem do Sanktuarium oraz Muzeum Misyjnego w Czernej. 

Podsumowanie roku katechetycznego



Tradycją w Szkole Podstawowej nr 2 są coroczne jasełka 
organizowane przez katechetów. Ogromną atrakcją tego 
wydarzenia jest jednak to, że są one odgrywane przez gro-
no pedagogiczne dla uczniów. Uczniowie co roku z wielkim 
zaciekawieniem czekają na kolejne jasełka, dzięki którym 
mogą zobaczyć swoich nauczycieli w niecodziennych ro-
lach. Nad całością czuwa katecheta, który stara się aby wy-
stęp miał ewangelizacyjne przesłanie. 

Szkoła Podstawowa nr 2 może pochwalić się także wewnątrzszkolnym konkursem religijno-przyro- 
dniczo-humanistycznym. Uczniowie otrzymują zestawy pytań z różnych przedmiotów, a wszystko to na 
podstawie wybranej Ewangelii, która jest fundamentem konkursu. W tym roku uczniowie pracowali 
w oparciu o Ewangelię św. Łukasza, poznając przy tym różne ciekawostki przyrodnicze, historyczne 
oraz językowe. Konkurs cieszy się niezwykłą popularnością wśród uczniów. Tegoroczna edycja kon-
kursu zakończyła się wycieczką do Sanktuarium w Szczyrku, którą prowadził ks. Filip Glanowski oraz 
wspólnym grillowaniem.



W ramach katechizacji działa w szkole także Kółko Gitarowe. Młodzi muzycy uczą się nie tylko gry na in-
strumencie, ale także wielu ciekawych pieśni religijnych, którymi mogą urozmaicić lekcje religii. Część 
z młodych muzyków, szlifujących swój warsztat muzyczny na Kółku Gitarowym, zasila parafialną Scholę.

Nowością w tym roku był także szkolno-parafialny konkurs „Ewangelia oczami dziecka”. Wzięło w nim 
udział 45 uczniów szkoły oraz przedszkolaków, którzy w bardzo ciekawy i często zaskakujący sposób 
obrazowali świat Ewangelii, widzianej swymi oczami. Konkurs od początku cieszył się dużym zaintere-
sowaniem zarówno wśród najmłodszych parafian jak i ich rodziców. Na zakończenie konkursu wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe kubki, a przez dwa tygodnie można podziwiać wystawę ponad 100 
prac naszych dzieci. 



 1. Dzisiaj do puszek składamy tradycyjne ofia-
ry na Seminarium Duchowne w Krakowie, 
w którym studiują klerycy z naszej diecezji, 
a także Kamil Kubik z naszej parafii.

 2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwar-
tek miesiąca. Modlimy się o dar nowych po- 
wołań do służby w kapłaństwie i życiu za-
konnym. Spowiedź od godz. 17.00 do 18.00.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofia- 
rę na kwiaty mieszkańcom Starych Bloków 
nr 33 i 34. W tym tygodniu prosimy mie-
szkańców bloku nr 35.

 4. Kończymy konserwację oraz malowanie pło- 
tu od ul. Wyszyńskiego. Obecnie rozpoczy-
namy proces piaskowania i malowania ogro-
dzenia, które znajduje się z tyłu plebanii. To 
22 przęsła, czyli ponad 60 m. Dziękujemy 
panu Ludwikowi Pastuszce za bezintereso-
wną i wydajną pomoc w tych pracach, a tak-
że młodzieży za pomalowanie części płotu.

 5. W przyszłą niedzielę – 10 lipca składka spe- 
cjalna na prace remontowe, a także na za-
płacenie podświetlenia krzyża oraz montaż 
i wykonanie tablicy informacyjnej.

Ogłoszenia duszpasterskie
3 – 10 lipca 2016

Uczniowie także chętnie przystępują do wszelkiego rodzaju konkursów i olimpiad. W tym roku do Ogól-
nopolskiej Olimpiady wiedzy o Janie Pawle II przystąpiło 9 uczniów. Dyplom Laureata otrzymała uczen-
nica klasy 5a Wiktoria Kania, a wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali Dyplomy Uznania. 
Grono katechetyczne pragnie podziękować ks. Proboszczowi, ks. Dawidowi, ks. Filipowi i uczniom 
wraz z rodzicami za owocną współpracę. Życzymy wszystkim wspaniałych wakacji – do zobaczenia 
we wrześniu. :-)

Beata Lach, Agnieszka Nowosad, Agnieszka Zając



NIEDZIELA – 3 lipca
  7.00 † Władysław Gancarczyk  

z synem Henrykiem
  8.30 † Franciszek Kubica w 5 r. śm.
10.00 † Władysław Blarowski w 3 r. śm.
11.30 † Bogusław Babula w 9 r. śm.
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Henryk Wajdzik w 8 r. śm.  

z teściem Kazimierzem

PONIEDZIAŁEK – 4 lipca
  6.30 † Irena Baran
  6.30 † Danuta Wiktorowicz
18.00 † Kazimierz Kamiński w r. śm.

WTOREK – 5 lipca
  6.30 † Jan Kozak oraz Bronisława Kyć  

w 3 rocznicę śmierci
  6.30 † Danuta Wiktorowicz
  6.30  W intencji Bogu wiadomej
18.00 † Krzysztof Karasiński

ŚRODA – 6 lipca
  6.30 † Leokadia Rychlewicz
  6.30 † Danuta Wiktorowicz
18.00  Msza Św. wotywna do MB Bolesnej:
  za †† wypominanych w rocznych wy- 

pominkach, † Kornelia Janik, † Geno-
wefa Kubasiowska, † Kazimiera Wa-
lusiak, † Kazimierz Drobik

CZWARTEK – 7 lipca
  6.30   Za kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Danuta Wiktorowicz
18.00  W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 8 lipca
  6.30 † Felicja Fetko w 1 r. śm.
  6.30 † Danuta Wiktorowicz
18.00 † Elżbieta Korczyk

SOBOTA – 9 lipca
  6.30 † Jerzy Sojka
  6.30 † Danuta Wiktorowicz
18.00 † Maria Jarzyna

NIEDZIELA – 10 lipca
  7.00 † Jan Makara w 33 rocznicę śmierci
  8.30  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę Matki Bo-
żej dla Marii i Stanisława Kopeć 
z okazji 50 r. ślubu

10.00 † Józef i Helena Nycz
11.30  Roczki: Emilia Majdziak
18.00 † Wiesław Wieliczka
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