
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszy-
li Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać 
w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwie-
niem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? 
I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cie-
śla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż 
nie żyją tu u nas także Jego siostry?”. I powątpiewali o Nim. 
A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich 
krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważo-
ny”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku 
chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedo-
wiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
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Czy człowiek wykształcony jest kimś lepszym?
Jest rzeczą oczywistą, że dobra pamięć i wiedza encyklopedyczna pozwalają czasem zdobywać tytuły 
naukowe, jednak nie muszą być tożsame z mądrością, która pozwala na wyciąganie właściwych wnio-
sków i podejmowanie trafnych decyzji. Zdarza się, że wykształceni lekceważą zdanie zwykłych, prze-
ciętnych ludzi, a ci drudzy nie zawsze doceniają tych pierwszych. Szanujmy człowieka bez względu na 
wykształcenie czy pełnioną funkcję, gdyż wszyscy jesteśmy potrzebni wspólnocie Kościoła, na różny 
sposób realizując swoje powołanie.

ks. Eugeniusz Burzyk

Gustaw V, który był krótkowidzem, wręczył omyłkowo dy- 
plom Literackiej Nagrody Nobla stojącemu obok kamerdy-
nerowi. Żartowano, że była to jedna z nielicznych nagród, któ- 
ra trafiła do właściwych rąk.

W rodzinnym mieście powątpiewano w Jezusa, bo był tylko 
cieślą. Trudno wyobrazić sobie rozwój bez wysiłku nauko-
wców czy twórców. Czasem jednak zbyt wielką wagę przy-
wiązujemy do wykształcenia.

Tomáš Bata, założyciel znanej firmy obuwniczej, ukończył 
tylko szkołę podstawową, nie miał żadnego tytułu, poza 
napisem „Szef” na drzwiach gabinetu. Powstała też Akade-
mia Handlowa Tomáša Baty.

14.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   B,



Prace remontowe oraz inwestycyjne  
wykonane w czerwcu

Przed wjazdem na parking powstało 9 nowych miejsc. Wybrukowane zostały również podjazdy, które 
na skutek obniżenia terenu były za wysokie dla samochodów z niższym podwoziem. Przed płotem po- 
wstały rabaty, obłożone solidnymi krawężnikami, które w najbliższym czasie będą zazielenione. Zabez-
pieczają one płot, który trzy razy został uszkodzony przez nieprawidłowo parkujące samochody. Części 
uszkodzonego płotu wyprostowano, a niektóre wymieniono, naprawiono bramkę obok lewego wjazdu 
na parking. Wyrównany został bruk nad schodami przed głównym wejściem do kościoła. Na parkingu 
przycięto wszystkie tuje i bukszpany.

Ukończony został przedsionek przed zakrystią główną, zakrystią dla ministrantów, nowymi toaletami 
i pomieszczeniem gospodarczym dla sprzątających kościół. W przedsionku odnowiono wszystkie ścia-
ny, które częściowo zostały wyłożone cegłą gotycką, wymieniono płytki podłogowe [również w zakry-
stii dla ministrantów], obniżono sufity, wymieniono grzejniki oraz instalację CO. We wszystkich tych 
pomieszczeniach jest nowa instalacja elektryczna z oszczędnym ledowym oświetleniem. Wymieniono 
drzwi do zakrystii głównej i zakrystii dla ministrantów.

W najbliższym tygodniu w zakrystii dla 
ministrantów zostaną zamontowane 
dwie duże szafy z przesuwanymi drzwia- 
mi, w których nawet najdłuższe alby le- 
ktorów i stroje ministrantów można bę- 
dzie wieszać w sposób swobodny, tak, 
aby nie ulegały pognieceniu i zabru-
dzeniu. W najbliższym czasie do tej za-
krystii zostaną zakupione kolejne me-
ble, potrzebne do sprawnego działania 
służby liturgicznej.



Zapowiedzi:

Statystyka
czerwiec 2018

Zmarli:
† Andrzej Cader, lat 86
† Grzegorz Bednarczyk, lat 54
† Jadwiga Hałat, lat 75
† Aleksander Chrapek, lat 65
† Kazimierz Lasota, lat 79
† Helena Wywiał, lat 87
† Kazimierz Pawlik, lat 78
† Jan Micherda, lat 78
† Andrzej Przemyk, lat 62
† Michalina Szostek, lat 79

Chrzty:

W przyszłą niedzielę – 15 lipca składka spe-
cjalna przeznaczona będzie na wymienione 
wyżej prace, głównie na nowy parking i pod-
jazdy. Natomiast w niedzielę – 22 lipca będzie 
składka uzupełniająca, dla tych, którzy nie 
mogli wcześniej złożyć ofiary.
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NIEDZIELA – 8 lipca
  7.00 † Henryk Serafin z rodzicami
  8.30 † Felicja Fetko w 3 rocznicę śmierci 

oraz Janusz Fetko
10.00 † Elżbieta Korczyk z rodzicami Rozalią 

i Józefem
11.30  Roczki: Kornel Marszałek, Gabriela 

Rychlewicz, Dominik Solka, Ignacy 
Halski, Tymoteusz Bzibziak

18.00 † Ryszard i Anna Włodarczyk

PONIEDZIAŁEK – 9 lipca
  6.30 † Aniela Korczyk w 4 rocznicę śmierci
18.00 † Emilia Dominiec

WTOREK –10 lipca
  6.30 † Jan i Anna Żak
18.00 † Franciszek Gembala

ŚRODA – 11 lipca
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla mie-

szkańców i sprzątających ze Starych 
Bloków nr 42

18.00  Msza Święta wotywna do MB Bole-
snej: † Stanisław Kułach, † Grzegorz 
Bednarczyk, † Kazimierz Lasota, † He- 
lena Wywiał, Andrzej Przemyk, † Mi-
chalina Szostek, † Marian Pałka z te-
ściami, † Stanisława Majka

CZWARTEK – 12 lipca
  6.30 † Magdalena w 2 rocznicę śmierci
18.00 † Barbara Kozioł

PIĄTEK – 13 lipca
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla mieszkań- 

ców i sprzątających ze Starych Blo-
ków nr 43

18.00  Msza Święta Fatimska: o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski dla 
VIII Róży i ich rodzin [Róże], o Boże 
błogosławieństwo dla Małgorzaty Nie- 
dziela z okazji imienin, † ks. Franci-
szek Janczy, † Wincenty w 27 r. śm., 
† Stanisław Kułach, † Aleksander Chra- 
pek, † Grzegorz Bednarczyk, † Hele-
na Wywiał

SOBOTA – 14 lipca
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla 

Przemysława z rodziną
18.00  W intencji Małgorzaty z okazji imie-

nin z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalszą opiekę

NIEDZIELA – 15 lipca
  7.00 † Maria Matusz i Katarzyna Zawadka
  8.30 † Julian Bartuś z żoną Marią i córką 

Jadwigą
10.00 † Zdzisław Ogórek w 9 r. śmierci
11.30 † Franciszek Kubica w 7 r. śmierci
18.00  W podziękowaniu za otrzymane łaski, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
Beaty i Marka Komendera w 15 ro- 
cznicę ślubu oraz dla całej ich rodziny

Intencje mszalne

 1. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożo-
ne ofiary na prace remontowe mieszkańcom 
bloku nr 3 z Osiedla Paderewskiego. W tym 
tygodniu prosimy mieszkańców bloku nr 4 
z tego osiedla.

 2. W przyszłą niedzielę – 15 lipca składka spe- 
cjalna na nową, ukończoną w ubiegłym tygo-
dniu, część parkingu, wraz z podjazdami; na 
wyremontowany przedsionek przed zakry-
stiami i nowymi toaletami, a także na gene- 

ralnie odnowioną zakrystię dla służby litur- 
gicznej. Można podejść po Mszy Świętej, aby 
osobiście zobaczyć odnowione pomieszczenia.

 3. Również w przyszłą niedzielę do puszek bę- 
dziemy składać ofiary na budowę Domu Księ- 
ży Emerytów w Andrychowie.

 4. W środę – 11 lipca będziemy modlić się w in- 
tencji naszej Ojczyzny z racji comiesięcznej 
nowenny przed 100 rocznicą odzyskania nie- 
podległości.

Ogłoszenia duszpasterskie


