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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Na czym polega chciwość?
Leszek Kołakowski twierdził, że ludzkie potrzeby i ludzka chciwość nie mają granic, wiązał chci-
wość z dążeniem do luksusu, bez którego człowiek może się obejść, bo luksus to coś, czego ludzie 
pragną, ale w istocie wcale nie potrzebują. „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od 
ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” – ostrzega Jezus człowieka, który chce budo-
wać nowe i większe spichlerze. Eustachy Rylski przypuszcza, że jeśli istnieje jakaś forma życia po 
śmierci, to dotyczy ona tylko ludzi duchowych: „wszystko, i wszyscy, co daje się usidlić materii, 
umrze razem z nią”.
Czy chrześcijanin może dążyć do bogactwa?
Wielu ludzi nie posiada żadnych oszczędności, żyją z dnia na dzień, dlatego dążą do tego, by zdobyć, 
zarobić większą ilości pieniędzy; często marzą o tym, aby stać się bogatymi. Gromadzenie i oszczę- 
dzanie pieniędzy jest rzeczą pożyteczną, jednak zawsze powinno mieć cel duchowy, służyć rozwojo-
wi człowieka, wspólnocie, w której żyje, a w konsekwencji prowadzić do zbawienia.

ks. Eugeniusz Burzyk
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[...] „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, 
życie jego nie jest zależne od jego mienia”. I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamoż-

nemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w so-
bie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». 
I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję więk-
sze i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: 
Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, 
jedz, pij i używaj». Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze 
tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie 
to, coś przygotował?».Tak dzieje się z każdym, kto skarby gro-
madzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”.

Łk 12, 13-21

George Orwell przeciął osę jedzącą dżem; z jej przeciętego 
przewodu pokarmowego płynęła nitka dżemu, a ona jadła dalej.
Jezus przestrzega przed bogactwem oraz chciwością, gdyż do- 
bra materialne są pułapką – przeszkodą na drodze do zbawienia.
„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie; ko-
mu więc przypadnie to, coś przygotował?” – przypomina Jezus.
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W niedzielę – 24 lipca o godz. 10.00 uroczystej Mszy Świętej w języku polskim przewodniczył słowacki 
biskup z diecezji Żylina – Tomáš Galis, który wraz kapłanami, siostrami zakonnymi i pięćdziesięciooso-
bową grupą młodzieży ze swojej diecezji uczestniczy w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Go-
ści przywitał parafialny koordynator ds. Światowych Dni Młodzieży ks. Marcin Puchałka. Podczas Mszy 
Świętej goście wykonali pieśni w języku słowackim. Słowacy przebywali w rodzinach naszej parafii od 
wtorku – 19 lipca w ramach tzw. Dni w Diecezji.

Msza polsko-słowacka  
w naszym kościele





NIEDZIELA – 31 lipca
  7.00 † Jan Pałys w 17 rocznicę śmierci
  8.30 † Henryk Serafin z rodzicami
10.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Julii Bassara w 75 r. urodzin
11.30 † Franciszka Dadak w 20 r. śmierci
18.00 † Bronisław Bajor w 2 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 1 sierpnia
  6.30 † Leokadia Rychlewicz
18.00 † Ryszard Wilkosz

WTOREK – 2 sierpnia
  6.30 † Witold Wójtowicz w 2 r. śmierci
18.00 † Salomea i Alojzy Stawowy z córką 

Kazimierą

ŚRODA – 3 sierpnia
  6.30 † Anna Michewicz
18.00  Msza św. wotywna do MB Bolesnej: 

o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla dzieci i wnuków z rodziny Wło-
darczyk, w intencji sprzątających ze 
Starych Bloków nr 42 i 43, †† wypo-
minanych w rocznych wypominkach, 

† Janusz Czerwik, † Marzena Bury, 
† Bolesława Jajeśnica, † Władysława 
Wnętrzak

CZWARTEK – 4 sierpnia
  6.30 Za kapłanów i misjonarzy
18.00 W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 5 sierpnia
  6.30 † Leokadia Rychlewicz
18.00  W intencji uczestników pieszej 

pielgrzymki do Częstochowy [NSPJ]

SOBOTA – 6 sierpnia
  6.30 † Jerzy Sojka
18.00 † Marcin Adamowicz w 2 r. śmierci

NIEDZIELA – 7 sierpnia
  7.00 † Mieczysław Pulak w 1 r. śmierci
  8.30 † Władysław (12 r. śm.) i Henryka  

(65 r. śm.) Kolasa
10.00 † Stanisław Winczowski w 4 r. śm. 
11.30  O błogosławieństwo Boże dla Ma-

gdaleny i Andrzeja w 25 r. ślubu
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Stefania i Ludwik Łacny
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Intencje mszalne

 1. W dzisiejszą niedzielę uroczyście obchodzimy 
liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, który 
jest patronem kierowców i podróżujących. Pro-
simy, aby po każdej Mszy kierowcy oczekiwali  
przy samochodach, które zostaną poświęcone. 
Każdy otrzyma w prezencie wizerunek św. Krzy-
sztofa do przyklejenia w swoim samochodzie. 
Można będzie złożyć ofiarę na utrzymanie na- 
szego parkingu oraz na prace związane z malo-
waniem i konserwacją ogrodzenia kościoła. 

 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek i piątek 
spowiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę – 6 sier-
pnia od  9.00 swoich chorych odwiedzą ks. Adam 
oraz ks. Filip.

 3. W sobotę – 6 sierpnia obchodzimy Święto Prze- 
mienia Pańskiego. Msze o 6.30 i 18.00. W tym 
dniu nastąpi również wyjście XXV Jubileuszowej 

Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą 
o godz. 8.00 w Bazylice Mniejszej Matki Bożej 
Bolesnej w Hałcnowie. 

  Zapisy i szczegółowe informacje na stronie in-
ternetowej: www.pielgrzymka.bielsko.pl

 4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na 
kwiaty mieszkańcom Starych Bloków nr 44, 45 
i 46. W tym tygodniu prosimy mieszkańców blo-
ków nr 47 i 48.

 5. Dziękujemy działającej przy naszej parafii Gru- 
pie AA, która pomaga w konserwacji i malowa-
niu ogrodzenia Kościoła.

 6. W sobotę – 20 sierpnia Parafialne Koło Radia Ma- 
ryja organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium MB 
Tuchowskiej i Miłosierdzia Bożego w Łagiewni-
kach. Wyjazd sprzed Ośrodka Kultury o 5.00. 
Koszt 50 zł, zapisy w zakrystii, tel. 609 322 346.

Ogłoszenia duszpasterskie
31 lipca – 7 sierpnia 2016


