
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, 
tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli bę-
dziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miło-
ści mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam 
w  Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was 
była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, aby-
ście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przy-
jaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 
co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie 
wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem 
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy-
ście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na 
to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszyst-
ko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam 
przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.
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6.  Niedz ie la  Wie lkanocna

Jakie jest znaczenie radości?
Wyrazem chrześcijańskiej radości nie jest infantylny głośny śmiech, który zawsze jest czymś sztucz-
nym i nienaturalnym. Prawdziwa radość jest cicha i skromna, bardziej ją widać, niż słychać; pozna-
jemy ją nie po tubalnym śmiechu, ale po oczach. Patrząc na uczestników Mszy Świętej, zauważamy, 
że wielu z nich jest bardzo poważnych, nawet smutnych. A przecież chrześcijańska radość jest 
świadectwem naszej wiary i skutecznym środkiem ewangelizacji. Do lekarza przychodzi człowiek, 
który czuje się samotny i smutny. – Potrzebujesz trochę śmiechu – radzi lekarz – w mieście jest cyrk, 
wybierz się na przedstawienie. Występuje w nim doskonały klaun, na pewno ci to pomoże! – Panie 
doktorze – odpowiada pacjent – to ja jestem tym klaunem.

ks. Eugeniusz Burzyk

Ojciec Timothy Radcliffe twierdzi, że radość to dowód na istnie-
nie Boga: wystarczy spojrzeć na uśmiechniętych ludzi.

Jezus wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje między radością 
a miłością, bez której radość zawsze będzie niepełna.

„Od pretensjonalnych modlitw i świętych o kwaśnych minach, 
zachowaj nas, Panie!” – modliła się św. Teresa z Ávila.



Prace wykonane w ostatnich dwóch tygodniach 
i planowane w najbliższym czasie

Ukończono balkon po prawej stronie prezbiterium. 
Sufit i ściany zostały zdrapane, zagruntowane i poma-
lowane. Usunięto wieloletnie bardzo widocznie prze- 
cieki oraz zabrudzenia ma suficie, powstałe na sku-
tek nieszczelnego dachu kościoła. Usunięto stare po- 
pękane i rozpadające płytki podłogowe. Położona zo- 
stała wylewka, a podłoga zabezpieczona i pomalowa- 
na. Usunięto także starą nieszczelną instalację CO. 
Po wstawieniu dwóch bardzo dużych i nowoczesnych 
okien z jasnymi szybami, w prezbiterium jest teraz o 50 
procent światła więcej. Jeszcze nie zapadła decyzja, 
w jaki sposób pomieszczenie to będzie wykorzysta- 
ne. Na razie jest tam zamontowane dodatkowe oświe- 
tlenie prezbiterium, a w przyszłości można będzie z 
tego balkonu prowadzić internetową transmisję Mszy 
Świętych dla ludzi chorych, którzy nie są w stanie 
przyjść do naszego kościoła. W sumie na tym balko-
nie zostało odnowionych ok. 200 m2.

Zamówiliśmy kolejne cztery okna: dwa obok remon- 
towanych toalet przy zakrystii i kolejne dwa bardzo 
duże na dach kościoła, z elektrycznym mechanizmem 
samootwierającym, które są częścią systemu wenty-
lacyjnego naszego kościoła, a także dają z góry świa- 
tło [powinny dawać, bo tak zostały zaprojektowane] 
na obraz św. Barbary i Jezusa Miłosiernego.
Trwają bardzo intensywne prace w toaletach obok za- 
krystii, w których całkowicie została wymieniona in- 
stalacja wodno-kanalizacyjna oraz CO. Usunięte zo-
stały przeciekające w ścianach rurki i udrożniona za- 
pychająca się kanalizacja. Obecnie instalowane są 
nowe rurki, geberity, umywalki i cały sprzęt potrze- 
bny w toaletach. Zakupiliśmy też 3 pary nowych drzwi. 
Obok nowych toalet powstanie specjalne pomieszcze- 
nie dla parafian sprzątających co tydzień kościół, 
tak, aby nie nosić brudu z piwnicy do kościoła.



Zakupiliśmy 15 nowych mopów wraz z wiadrami oraz 
szczotki. Stary sprzęt nie nadawał się już do wydajne-
go mycia, a w dużym stopniu rozmazywał tylko brud 
zalegający od lat na w szczelinach i fugach posadzki. 
Obecnie podłoga prezbiterium oraz całego kościoła 
jednorazowo czyszczona jest w sposób parowy, dzię-
ki czemu zostaje usunięty brud, który od wielu lat był 
przyschnięty i przy każdym sprzątaniu częściowo się 
rozmazywał. Jest on pod odpowiednim ciśnieniem 
usuwany z najmniejszych szczelin, także na łączeniu 

schodów, co bardzo wyraźnie widać w prezbiterium. 
W ten sposób oczyszczone zostały dywany, a w najbliż- 
szych dniach wszystkie elementy w naszym kościele.

Planowane jest także oczyszczenie zabrudzonej, 
między innym z powodu braku parapetu nad grzej-
nikiem, ceglanej ściany przy bocznym wejściu do 
kościoła [patrząc na ołtarz, po prawej stronie].

 1. Dzisiaj rozpoczynamy Nowennę do Ducha Świę- 
tego przed bierzmowaniem. W tygodniu Nowenna 
związana jest z nabożeństwem majowym o godzi- 
nie 17.30. Obecność kandydatów do bierzmowa- 
nia obowiązkowa. Spowiedź przed bierzmowa-
niem będzie w sobotę – 12 maja o 9.00. W po- 
niedziałek, wtorek i środę podczas nabożeństw 
majowych modlimy się o urodzaje i błogosła-
wieństwo dla pracy ludzkiej.

 2. W poniedziałek – 7 maja zapraszamy kobiety 
i wszystkich parafian na wspólną „Modlitwę Ma-
tek” w intencji dzieci, wnuków i chrześniaków. 
Modlitwa odbędzie się po wieczornej Mszy Świę-
tej, o godz. 18.30. Po modlitwie zapraszamy ma-
tki oraz uczestników modlitwy na spotkanie i po-
częstunek do kawiarni na piętrze kościoła.

 3. We wtorek – 8 maja o godz. 18.00, jak w każdy 
drugi wtorek miesiąca, zapraszamy na Mszę Św. 
z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Podczas 
nabożeństwa każdy zostanie indywidualnie pobło-
gosławiony Najświętszym Sakramentem. Można 
będzie skorzystać z modlitwy wstawienniczej, pro- 
wadzonej w kaplicy po prawej stronie prezbiterium 
przez wspólnotę „Krzew Winny” z Jawiszowic.

 4. W czwartek – 10 maja zapraszamy na katechezę 
dla dorosłych nt. „Uczynki miłosierdzia względem 
ciała”. Katecheza odbędzie się po wieczornej Mszy 
w sali konferencyjnej.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mie-
szkańcom Bloku nr 35. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców bloków nr 36, 38 i 40.

 6. W sobotę – 12 maja o godzinie 16.00 z parkingu przy 
kościele wyruszy „marsz treningowy” dla ucze- 
stników 3. Pieszej Pielgrzymki non-stop na Jasną 
Górę. Organizatorzy zapraszają także tych, któ-
rzy nie są jeszcze pewni czy podołają fizycznie. 
Uczestnicy marszu treningowego przejdą non-stop 
20 km, w tempie pielgrzymkowym – 5km/h. Po tym 
wspólnym spacerze (czyli 1/6 trasy pielgrzymki) 
każdy zainteresowany sam odpowie sobie na py- 
tanie, czy da radę. Dla zdecydowanych będą przy- 
gotowane formularze zgłoszeniowe. Uczestnictwo 
we wspólnym spacerze nie jest zobowiązujące. 
Może w nim wziąć udział każdy.

 7. W przyszłą niedzielę – 13 maja składka specjal-
na na prowadzone prace. Remontowana i prze-
budowywana jest toaleta obok zakrystii, w której 
także wymieniana jest instalacja wodno-kanaliza-
cyjna, CO oraz elektryczna, a także powstaje po- 
mieszczenie dla sprzątających kościół. Obecnie 
prezbiterium i cały kościół jednorazowo czyszczo- 
ne są na sposób parowy, co pozwala usunąć przy-
schnięty i zalegający od wielu lat brud. 

 8. Dekanalne Duszpasterstwo Młodzieży organizuje 
wyjazd na spotkanie młodych w Lednicy. Wyjazd 
w piątek – 1 czerwca o godz. 23.00 z Placu św. Ma- 
cieja Apostoła w Bielanach lub z Brzeszcz sprzed 
kościoła św. Urbana o godz. 23.30. Przewidywany 
powrót w niedzielę – 3 czerwca, w godzinach po-
południowych. Koszt 100 zł. Zapisy w zakrystii.

Ogłoszenia duszpasterskie
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NIEDZIELA – 6 maja
  7.00 † Władysław Gancarczyk
  8.30 † Jan Garlicki z rodzicami i synem 

Krzysztofem
10.00 † Stanisław Winczowski
11.30 † Stanisława Słoniszko
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria i Stanisław Żak w r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 7 maja
  6.30 † Barbara Hotloś
  6.30 † Cecylia Tobiasz w 23 r. śmierci
18.00 † Stanisław i Aniela Kachel

WTOREK – 8 maja
  6.30 † Stanisław Jaromin
  6.30 † Barbara Hotloś
18.00 † Stanisław Andryszczak

ŚRODA – 9 maja
  6.30 † Stanisław Sekuła z rodzicami
  6.30 † Barbara Hotloś
  6.30 † Grzegorz Płużek
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  † Zofia Pabian, † Czesław Wasztyl w 13 r. 

śmierci, † Mieczysław Bartula z rodzica-
mi i synem Adamem oraz Maria i Broni-
sław Pietras z synem Józefem, † Barbara 
Kozioł, † Helena i Karol Finster, † Wie-
sław Ciesielski, † Janina Grabowska, † Ja- 
nusz Repetowski, † Krystyna Bassara, 
† Stanisław Molenda, † Helena Łukasik-
Paluch, † Anna Sporysz

CZWARTEK – 10 maja
  6.30 † Barbara Hotloś
  6.30 † Dorota Borgosz
  6.30 † Stanisław Cacak
18.00 † Krzysztof Naglik w 4 r. śmierci

PIĄTEK – 11 maja
  6.30 † Barbara Hotloś
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla mieszkań- 

ców i sprzątających ze Starych Blo-
ków 22 i 23

18.00 † Stanisław Grzywacz w 9 r. śm. oraz 
Janina i Stanisław Dybył z synem Ka-
zimierzem

SOBOTA – 12 maja
  6.30  W intencji Marii Szatkowskiej z okazji 

80 rocznicy urodzin, o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo

  6.30 † Eleonora Roszak z synem Mieczysławem
  6.30 † Barbara Hotloś
18.00 † Stanisław i Zofia Fajfer z rodzicami 

i wnuczką Agnieszką

NIEDZIELA – 13 maja
  7.00 † Regina Tchurzewska w 8 r. śmierci
  8.30 † Maria (9 r. śm.) i Stanisław Kolasa
10.00  W intencji księdza proboszcza Eugeniu- 

sza Burzyka z okazji 30 rocznicy świę- 
ceń kapłańskich, o błogosławieństwo  
Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i po- 
trzebne łaski w działalności duszpaster-
skiej oraz w pracach remontowych

11.30  Roczki: Maja Nieckula
18.00  Msza Fatimska: o zdrowie i Boże bło- 

gosławieństwo dla VI Róży Kobiet Świę- 
tej Jadwigi, o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Marii i Agnieszki Śliwa, 
† Helena Łukasik Paluch, † Anna Spo- 
rysz, † Zofia Pabian, † Janina Grabow-
ska, † Krystyna Bassara, † Stanisław 
Molenda, † Ks. Franciszek Janczy, 
† Barbara Kozioł, † Edward Walczyk 
[od II Róży Kobiet], † Jan Fedko w 1 r. 
śmierci, † Mieczysław Grzywacz z żo-
ną Stefanią i wnukiem Sebastianem 
Lenik, † Zofia Ossowska [od Kręgu Bi- 
blijnego], † Antoni Żebrowski w 4 ro-
cznicę śmierci


