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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie 
zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocie-
szyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 
ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. 
Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale 
wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu 
poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma 
przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłowałi 
objawię mu siebie”.

J 14, 15-21

„Nie zostawię was sierotami” – zapewnia Jezus Apostołów przed 
wstąpieniem do nieba. Dlaczego więc tak często czujemy się przez 
Boga opuszczeni?

Baalszem tłumaczył uczniowi: Kiedy ojciec uczy dziecko chodzenia, 
stawia je przed sobą, rozpościera szeroko ręce, a ono idzie ku niemu 
między jego rękami.

Kiedy jest już blisko, wtedy ojciec odsuwa się i szerzej rozpościera rę- 
ce. Powtarza to wiele razy, tak długo, dopóki jego dziecko samo nie 
nauczy się chodzić.

Niedzielne espresso           z Proboszczem
6.   N i e d z i e l a    W i e l k a n o c n a

Czy Bóg wystarczająco interesuje się życiem człowieka?
Jeżeli nie spełnia zanoszonych do niego próśb, zaczynamy mieć wątpli-
wości, co do Jego Opatrzności. Jednak nie jesteśmy w stanie stwierdzić, 
które ze zdarzeń czy doświadczeń są dla nas dobre, a które złe, bo widzi- 
my swoją życiową drogę tylko do pierwszego zakrętu. Bóg natomiast wi- 
dzi całą drogę człowieka, wraz z jej finałem. Zdarza się, że prosimy o coś, 
co w danej chwili jest dla nas dobre, a konsekwencji może obrócić się  
przeciwko nam, przynosząc fizyczną lub duchową szkodę. Gdybyśmy 
o tym wiedzieli, nie prosilibyśmy o to. Nie spełniając naszych próśb Bóg 
może uchronić nas przed złem, a nawet wiecznym potępieniem. Prosząc, 
powinniśmy Mu zaufać i wziąć pod uwagę Jego plany względem nas, 
na wzór Jezusa modlącego się w Ogrójcu przed swoją męką i śmiercią.

ks. Eugeniusz Burzyk



W poniedziałek – 15 maja 2017 roku, podczas 
Mszy Świętej o godz. 18.00, biskup Piotr Greger 
udzielił Sakramentu Bierzmowania 62 kandyda-
tom z naszej parafii. Młodzież została przygoto- 
wana do przyjęcia sakramentu przez ks. Marci-
na Puchałkę.
W uroczystości wzięły udział rodziny bierzmowa-
nych, przedstawiciele grup formacyjnych działa-
jących w parafii oraz członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w strojach regionalnych. 
Podczas liturgii śpiewał parafialny chór „Canti-
cum Novum”.
Dziękujemy rodzicom bierzmowanych za złożoną 
ofiarę na prowadzone w naszej parafii prace re- 
montowe.

Sakrament Bierzmowania







 1. Dzisiaj do puszek przy wyjściu z kościoła 
składamy ofiary na pomoc syryjskiej rodzi-
nie, którą nasza parafia objęła opieką. Dzię-
kujemy członkom naszej Oazy Rodzin za po-
moc w zbieraniu ofiar na ten cel.

 2. W poniedziałek – 22 maja zapraszamy na 
spotkanie organizacyjne pielgrzymki „JG24 
– Jasna Góra bez kompromisów”. Pielgrzym-
ka wyruszy z naszego kościoła – 16 czerwca 
i po 36 godzinach dotrze na Jasną Górę. 
Spotkanie odbędzie się po wieczornej Mszy 
Świętej, ok. godz. 18.45, w sali konferencyj-
nej na piętrze kościoła. To ostatni dzień za-
pisów. Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej parafii i stronie pielgrzymki.

 3. W sobotę – 27 maja o 10.00 w katedrze pw. 
św. Mikołaja w Bielsku-Białej święcenia ka- 
płańskie przyjmie dk. Mateusz Tomaszek, 
który od sierpnia ubiegłego roku posługuje 
w naszej parafii. Polecamy księdza Mateu- 
sza opiece Matki Bożej Bolesnej i wstawien-
nictwu św. Jana Pawła II. W naszym koście-
le Mszę Świętą prymicyjną odprawi w nie-

dzielę – 28 maja o godz. 11.30. Na tą ważną 
dla naszej parafii uroczystość zapraszamy 
wszystkich parafian, chór „Canticum No- 
vum”, zespół młodzieżowy, scholę, poczty 
sztandarowe górników i strażaków oraz 
członkinie KGW w strojach regionalnych.

 4. Również w sobotę – 27 maja zapraszamy 
dzieci specjalnej troski wraz z rodzicami na 
pielgrzymkę do Ludźmierza i Zakopanego. 
Wyjazd o 7.30 z parkingu przed kościołem. 
Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w zakrystii.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła rodzi- 
com dzieci, które w przyszłą niedzielę przy- 
stąpią do Pierwszej Komunii Świętej. W tym 
tygodniu prosimy o pomoc mieszkańców 
Starych Bloków nr 19, 24, 32.

 6. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe 
w naszej parafii złożone podczas dzisiejszej 
składki. Specjalne podziękowania kierujemy 
do rodziców bierzmowanych oraz rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych.

 7. Parafialny Zespół Caritas dziękuje anonimo-
wej osobie za ofiarę przekazaną na cele cha- 
rytatywne.

Ogłoszenia duszpasterskie
21 – 28 maja

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

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo Boże 
w rodzinie, w pewnej intencji, o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Moniki i Mateusza z okazji 7 ro- 
cznicy ślubu, o błogosławieństwo Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla Sylwii.

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: Gabriel Druszczyc, 
Bonifacy Kruk, Kazimierz Kubica, Stanisława i Marian Balcarek z rodzicami, Marian Margoś, Helena 
Fajferek, Stanisław Żaba, Halina Grodowska, Helena Szczerbowska, Anna i Franciszek Fryś w 28 rocznicę 
śmierci, Edward Moskwik, Franiczek Głuszek, Aleksander Margol w 19 rocznicę śmierci z rodzicami.



NIEDZIELA – 21 maja
  7.00 † Zygmunt Czopek w 7 r. śmierci
  8.30 † Łukasz Gawęda w 8 r. śmierci
10.00 † Irena Zemanek w r. śmierci
11.30  Pierwsza Komunia Święta
18.00 † Teresa Cader w 2 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 22 maja
  6.30 † Jan Fetko
18.00   Wotywna do św. Jana Pawła II

WTOREK – 23 maja
  6.30 † Zofia Skowron
  6.30 † Wanda Szulc
  6.30 † Paulina Płaza
18.00 † Tadeusz Korczyk w 10 r. śmierci

ŚRODA – 24 maja
  6.30 † Wanda Szulc
  6.30 † Paulina Płaza
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 

o Boże błogosławieństwo dla ka- 
płanów, † Antoni Żebrowski w 3 r. 
śm., † Franciszek i Eryka Dybuła, 
† Bonifacy Kruk, † Helena Fajfe- 
rek, † Antoni Żebrowski w 3 r. śm., 
† Maria i Paweł Wiśny oraz Zofia 
Zajas, † Czesław Sikora

CZWARTEK – 25 maja
  6.30 † Jan Fetko
  6.30 † Wanda Szulc
18.00 † Zofia w 10 r. śm. i Edward Zbylut

PIĄTEK – 26 maja
  6.30  W intencji ks. Filipa [NSPJ]
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla  

ks. Przemysława Gawlasa w 5 
rocznicę święceń kapłańskich

18.00 † Maria i Ludwik Chromik z ro- 
dzicami i rodzeństwem

SOBOTA – 27 maja
  6.30 † Maria Chromik w 12 r. śm.  

z mężem Ludwikiem
  6.30 † Kazimierz Kubica
  6.30 † Jan Fetko
  6.30  O łaskę zdrowia i błogosławień-

stwo Boże dla Eryki Zajas
18.00 † Irena Baran w 1 r. śmierci

NIEDZIELA – 28 maja
  7.00 † Zdzisław Cygoń
  8.30 † Zofia Przewoźnik
10.00 † Helena Jania
10.00 † Maria Matusiak
11.30  PRYMICJE
18.00 † Maria Badylak w 15 r. śm.

Intencje mszalne
21 – 28 maja
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