
Niedzielne espresso           z Proboszczem

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przy-
szedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A 
to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świę-
tego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane”.

J 20, 19-23
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Zes lanie  Ducha Swietego

Jak Duch Święty działa w Kościele?
Przede wszystkim w sakramentach. Podczas chrztu oczyszcza z grzechu pierworodnego, odradzając 
człowieka duchowo. W czasie bierzmowania daje siłę do świadectwa i odwagę do głoszenia Ewange-
lii. W Eucharystii Jego mocą Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. Jednoczy 
przystępujących do Komunii świętej z Jezusem i we wzajemnej wspólnocie, czyniąc ich Kościołem. 
W sakramencie pokuty realizują się słowa Jezusa, który powiedział do apostołów: „Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” 
(J 20, 22-23). W namaszczeniu chorych umacnia cierpiących i przebacza im grzechy. Przyjmując 
święcenia kapłani otrzymują Jego moc, by sprawować sakramenty. Podczas zawierania małżeństwa 
udziela darów, dzięki którym małżonkowie mogą dochować przyrzeczeń i wypełniać obowiązki.

ks. Eugeniusz Burzyk

Jest takie powiedzenie, że na ludzi głodnych, niewyspanych i zanie-
dbanych Duch Święty „nie siada”.

Ci, którzy otrzymali dary Ducha Świętego, nie byli ludźmi przy-
padkowymi, ale uczniami Jezusa.

„Wszyscy urodziliśmy się wśród błota, ale tylko niektórzy spogląda-
ją ku gwiazdom” – pisał Oscar Wilde.
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73 kandydatów przyjęło Sakrament Bierzmowania
We wtorek – 15 maja, podczas Mszy Świętej o godz. 
18.00, biskup Piotr Greger udzielił Sakramentu Bierz- 
mowania 73 kandydatom. Młodzież została przygoto- 
wana do przyjęcia tego sakramentu przez ks. Marci-
na Puchałkę. 6 osób z Grupy Specjalnej Troski przy-
gotował ks. Adam Ciesiółka.
Podczas homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na 
fakt, iż przyjęcie sakramentu bierzmowania niczego 
nie kończy, ale rozpoczyna intensywną pracę nad 
sobą, związaną z otwartością na działanie Ducha 
Świętego.
Proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk zapewnił 
bierzmowanych o modlitwie w ich intencji, zaprasza- 
jąc do korzystania z bogatej oferty duszpasterskiej 

oraz ewangelizacyjnej parafii: „My, kapłani, codzien- 
nie czekamy na was nie tylko w kościele, ale rów-
nież w salach na piętrze kościoła, gdzie odbywają 
się spotkania grup formacyjnych”. Zaprosił także do 
odwiedzenia parafialnej strony internetowej, gdzie 
znajdują się informacje na temat działalności ewan-
gelizacyjnej w parafii i możliwości zaangażowania 
się w to dzieło.
W uroczystości wzięły udział rodziny bierzmowa- 
nych, przedstawiciele grup formacyjnych działają- 
cych w parafii oraz członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich w strojach regionalnych. Podczas liturgii śpie-
wał parafialny chór „Canticum Novum”.



30. rocznica święceń kapłańskich Księdza Proboszcza
W niedzielę – 13 maja podczas Mszy Świętej o godz. 
10.00 proboszcz naszej parafii ks. kan. Eugeniusz 
Burzyk obchodził uroczyście 30. rocznicę swoich 
święceń kapłańskich. Podczas Mszy śpiewał para-
fialny chór „Canticum Novum” oraz młodzieżowy 
zespół muzyczny.
W kazaniu proboszcz wspominał najważniejsze wy- 
darzenia na swojej drodze do kapłaństwa. Stwier-
dził, że dzień święceń kapłańskich był dla niego  naj-
szczęśliwszym dniem, nieporównywalnym z żadnym 
innym wydarzeniem w jego prawie 58 letnim życiu.

 1. Do puszek przy wyjściu z kościoła składamy dzi- 
siaj ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą na- 
sza parafia objęła opieką. Dziękujemy parafialnej Oa- 
zie Rodzin za pomoc w zbieraniu ofiar na ten cel.

 2. W ramach „Dni Ochrony Przeciwpożarowej” – stra- 
żacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach 
przy bramach naszego kościoła zbierają dzisiaj da- 
tki na rzecz zachowania gotowości bojowej swo-
jej jednostki, by zawsze, tak jak dotychczas, mo-
gli szybko i skutecznie służyć nam pomocą.

 3. W poniedziałek – 21 maja obchodzimy Święto Naj- 
świętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze Św. 
o 7.00, 8.30, 16.30 i 18.00. Kancelaria będzie nie- 
czynna. W tym dniu odbędzie się tradycyjna piel-
grzymka seniorów i chorych naszego dekanatu do 
Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bielanach. 
Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona 
o godzinie 11.00.

 4. W sobotę – 26 maja o godz. 7.30 z parkingu przed 
kościołem wyjazd dzieci specjalnej troski, wraz 
z rodzicami i opiekunami, do Wrocławia.

 5. Również w sobotę – o godz. 16.30 – zapraszamy na 
nabożeństwo rozpoczynające sezon motocyklowy, 

po którym nastąpi błogosławienie wszystkich po-
jazdów jednośladowych, również rowerów.

 6. Przyszłą niedzielę – 27 maja obchodzić będziemy 
w naszej parafii jako „Niedzielę Misyjną”. Kazanie 
wygłosi salezjanin – ks. Andrzej Policht, a podczas 
każdej Mszy Św. śpiewał będzie salezjański zes-
pół „Fausystem” z Oświęcimia, który co miesiąc 
przygotowuje oprawę muzyczną naszych Mszy św. 
o uzdrowienie duszy i ciała. Przy wyjściu z ko- 
ścioła członkowie zespołu zbiorą ofiary na prowa-
dzoną przez nich działalność misyjną, m.in. na te- 
renie Ukrainy, gdzie w Bibrce, Przemyślanach, 
Żytomierzu, Korostyszewie oraz Odessie organi-
zują półkolonie dla dzieci i młodzieży. 

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożone ofia- 
ry na prace remontowe rodzicom młodzieży, któ- 
ra przyjęła sakrament bierzmowania, a także ro- 
dzicom dzieci, które przystąpią dzisiaj do Pierwszej 
Komunii. W tym tygodniu prosimy mieszkańców 
Starych Bloków nr 42 i 43.

 8. W bieżącym roku procesja Bożego Ciała przejdzie 
ulicami: Mickiewicza, Kochanowskiego, Wyspiań- 
skiego i Kopernika.

Ogłoszenia duszpasterskie



NIEDZIELA – 20 maja
  7.00 † Edward Dudek w 2 r. śmierci
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 3 r. śmierci
10.00 † Irena Zemanek w 4 r. śmierci
11.30  Pierwsza Komunia Święta
18.00 † Krzysztof Kopta w 6 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 21 maja
  7.00 † Stanisław Cacak
  8.30  Za parafian
16.30  Za parafian
18.00 † Stanisław Gryzełko w 9 r. śm.
WTOREK – 22 maja
  6.30 † Stanisław Cacak
  6.30 † Władysława Szymczak
18.00  Wotywna do Świętego Jana Pawła II
ŚRODA – 23 maja
  6.30 † Stanisław Cacak
  6.30 † Stanisław Molenda
  6.30 † Zofia Pabian
18.00  Msza do MB Bolesnej: o Boże błogo-

sławieństwo w dniu urodzin dla Oli-
wii, † Krystyna Bassara, † Dorota Bor- 
gosz, † Anna Sporysz, † Józef Bojczuk

CZWARTEK – 24 maja
  6.30 † Stanisław Molenda
  6.30 † Zofia Pabian
  6.30 † Helena Łukasik-Paluch
18.00 † Zygmunt Czopek
PIĄTEK – 25 maja
  6.30 † Maria Chromik w 13 r. śmierci
  6.30 † Stanisław Molenda
18.00 † Eugenia Jarnot
SOBOTA – 26 maja
  6.30 † Maria Zawiła
  6.30 † Barbara Kozioł
  6.30 † Stanisław Molenda
  6.30 † Zofia Pabian
18.00 † Halina i Zdzisław Urbańczyk w r. śm. 

z rodzicami i teściami

NIEDZIELA – 27 maja
  7.00 † Józef Błaś z rodzicami
  8.30 † Łukasz Gawęda z rodzicami w 9 r. śm.
10.00 † Irena Baran w 2 r. śmierci
11.30 † Tadeusz Farat w 55 r. śmierci
18.00 † Władysława Guznowska w 25 r. śm.

Intencje mszalne
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Msza wotywna o Świętym Janie Pawle II
22 maja 2018 – godz. 18.00

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosła-
wieństwo Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Joanny, w po- 
dziękowaniu za otrzymane łaski dla Heleny, o łaskę zdrowia dla Teresy.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: ks. Franciszek 
Janczy, Kazimierz Kamiński z rodzicami, Andrzej Bogacz, Mieczysław Ichniowski, Bronisław Ślusarczyk 
z synem Zbigniewem w rocznicę śmierci, Wanda Szulc, Teresa Cader w 3 r. śmierci, Helena Finster, 
Gabriel Druszczyc, Janusz Repetowski w 1 rocznicę śmierci, Krystyna Bassara, Anna Sporysz, Aleksander 
Margol w 20 rocznicę śmierci z rodzicami, Józef Bojczuk, Franciszek Hatala, Maria Zduńczyk, Edmund 
Madej, Józef Krupa, Maria Dziubek, Paweł Andreas, Bronisława Witkowska, Jan Wadoń, Leonard Sojka, 
Józef Gocal, Franciszek Gembala, Wiktor Maszerowski, Barbara Kozioł, Janina Śliwińska, Mieczysław 
Korczyk, Stanisław Bednarz, Kazimierz Kulka, Adam Jakubowski, Marian Gołuch, Rozalia Chojnacka, 
Jan Tomasiczek, Zofia Ossowska, Wiesław Ciesielski, Leopold Szymla, Anna Grzywa, Barbara Hotloś, 
Helena Łukasik-Paluch, Grzegorz Płużek, Dorota Borgosz, Stanisław Cacak, Stanisław Molenda, Zofia 
Pabian, Anna Sporysz, Edward Moskwik, Roman Geier, Stanisława Olszewska.


