
Czy Judasz ma szansę na zbawienie?
Jak każdy, nawet najbardziej wyrachowany grzesznik, Judasz mógł 
nawrócić się przed śmiercią. Ewangelia mówi, że po skazaniu Je-
zusa Judasz zrozumiał błąd, żałował za swój czyn, zwrócił pienią-
dze i powiesił się. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Judasz 
kupił za te pieniądze pole i powiesił się. Jego ciało pękło na pół 
i wypłynęły z niego wnętrzności. Jezus w ostrych słowach wyrażał 
się o Judaszu, mówiąc, że lepiej byłoby dla niego, gdyby się nie 
narodził i nazywa go diabłem. Słowa te jednak nie przekreślają 
możliwości nawrócenia i zbawienia Judasza.

ks. Eugeniusz Burzyk

Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział: „Syn Czło-
wieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbio-
ny. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także 
w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem 
z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedzia-
łem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. 
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wza-
jemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali”.

J 13, 31-35
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„Aktorstwo dnia codziennego tym się różni od aktorstwa w te-
atrze, że wszyscy grają przed wszystkimi i wiedzą nawzajem o so- 
bie, że grają” – pisze Czesław Miłosz.
Jezus poczekał, aż Judasz opuści wieczernik, bo zapewne nie 
chciał zmuszać zdrajcy do udawania – „aktorstwa”, gdy będzie  
mówił uczniom o wzajemnej miłości.
Peter Sellers, znany z wielu znakomitych ról filmowych, wy-
znał: „Gdybym miał zagrać siebie, nie wiedziałbym, jak to zro- 
bić. Nie wiem, kim ani czym jestem”.
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Nasza Oaza Dzieci Bożych produkcje czekoladę
11 maja, jak w każdą sobotę, odbyło się spotkanie Oazy Dzieci Bożych, w którym uczestniczyło 70 dzie-
ci. Tym razem było ono wzbogacone o własne wyroby z czekolady i wyjście do kina. Na początku dzieci 
wraz z animatorami przećwiczyły śpiewy na niedzielną Mszę. Następnie do naszej parafii przyjechała ekipa 
z „Manufaktury Czekolady” w Krakowie, aby ujawnić tajniki tworzenia czekolad. Dzieci miały okazję wy-
ciąć różne kształty oraz własnoręcznie ozdobić przygotowane przez siebie wyroby, które mogły zabrać do 
domu. Kolejnym punktem programu było przejście do kina Ośrodka Kultury, gdzie wspólnota obejrzała bajkę 
„Manu.. Bądź sobą!”. Dziękujemy ks. Pawłowi Wawakowi, opiekunowi naszej parafialnej Oazy, oraz anima-
torom za zorganizowanie imprezy.



Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla miesz-
kańców i sprzątających ze Starych Bloków nr 49 i 50; o  łaskę zdrowia, ulgę w cierpieniu i siły  
w chorobie dla Barbary. 
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: Jadwiga 
Hałat, Władysław Kania, Julia Bassara, Wacław Sajewicz, Maria Gomularz, Władysław Grzywa, 
Maria Blarowska, Zofia Łaczny, Maria Stadnik, Aniela Wiercigroch. Józef Ślusarczyk, Wiesław 
Noworyta, Mieczysław Luzarowski, Irena Szalota, Jerzy Fyda, Anna Szewczyk, Stanisław Bieroński, 
Anna w 30 r. śm. i Franciszek Fryś z rodzicami, Zofia i Marcel Misiek, Maria i Józef Fryś, Kazimierz 
Grzywa, Aleksander Margol w 21 r. śm. z rodzicami, Edward Flak w 28 r. śm. z rodzicami i bratem, 
Stanisław Kułach w 1 r. śm., Stefania Duda z rodzicami, Maria i Wilhelm Wandzel, mąż i syn Edward 
Moskwik w 1 r. śm., Maria Opyrchał, Bogdan Janik, Andrzej i Teresa Cader, Władysława Walko- 
wicz z mężem Stanisławem, Jan Niedziela. 

Msza wotywna do św. Jana Pawła II
22 maja 2019 – godz. 18.00



NIEDZIELA – 19 maja
  7.00 † Józef Błaś
  8.30 † Zofia Przewoźnik
10.00 † Irena Zemanek w 5 r. śmierci
11.30  Uroczystość I Komunii Świętej
18.00 † Katarzyna Rezik z dziećmi
PONIEDZIAŁEK – 20 maja
  6.30 † Barbara Hotloś
  6.30  † Stefania Kasperczyk
18.00 † Krzysztof Kopta w 7 r. śmierci
18.00 † Bogdan Fajferek z rodzicami
WTOREK – 21 maja
  6.30 † Władysław Romaniak w 21 r. śmierci
18.00 † Anastazja, Jan i Eugeniusz Kiełtyka
ŚRODA – 22 maja
  6.30  † Stefania Kasperczyk
  6.30 † Cecylia Pomietlarz
18.00  Msza wotywna do św. Jana Pawła II
CZWARTEK – 23 maja
  6.30 † Maria Opyrchał
  6.30 † Jerzy Fyda
18.00 † Halina Radwan w 3 r. śmierci 
18.00 † Alfred Bednarski w 11 r. śmierci

PIĄTEK – 24 maja
  6.30 † Maria Opyrchał
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB  dla Jerzego z oka- 
zji 60 rocznicy urodzin

18.00  O błogosławieństwo Boże, zdrowie  
i opiekę MB dla Marii Śliwy i jej cór- 
ki Agnieszki

18.00 † Maria Włodarczyk
18.00 † Józef Ślusarczyk
SOBOTA – 25 maja
  8.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Marii Kwia-
tek z okazji 90 rocznicy urodzin

  8.00 † Stefania Kasperczyk
  8.00 † Irena Szalota
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i potrzebne łaski dla Emmy 
i Alfreda Hanulok z okazji 60 r. ślubu

18.00 † Maria i Ludwik Chromik
NIEDZIELA – 26 maja
  7.00 † Maria Zawiła
  8.30 † Łukasz Gawęda w 10 r. śmierci
10.00 † Zygmunt Czopek w 9 r. śmierci
11.30 † Maria Chromik w 14 r. śmierci
18.00 †  Barbara Kozioł
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Intencje mszalne

Ogłoszenia parafialne
 1. Dzisiaj przy  wyjściu z kościoła do puszek składamy 

ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza pa-
rafia objęła opieką. Dziękujemy parafialnej Oazie Ro-
dzin za zaangażowanie w zbieranie ofiar na ten cel.

 2. We wtorek – 21 maja o godz. 18.45 zapraszamy na 
czwarte spotkanie „Szkoły Wiary”, które odbędzie 
się w dolnej kaplicy. Spotkania prowadzi francisz-
kanin o. Wit Chlondowski. Zapraszamy zarówno 
dorosłych, jak i młodzież.

 3. Również we wtorek o 18.45 odbędzie się spotka-
nie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sa-
kramentu bierzmowania z dekanalnym wizytato-
rem katechetycznym. 

 4. W piątek – 24 maja rozpoczynamy peregrynację 
relikwii św. Melchiora Grodzieckiego w dekanacie 
jawiszowickim. Uroczysta Msza Święta na powitanie 
relikwii, w której uczestniczyć będą wierni z wszy-
stkich parafii naszego dekanatu – wraz ze swoimi 
kapłanami, zostanie odprawiona o godz. 18.00. Na 
tę uroczystą Mszę zapraszamy nasz parafialny chór, 
poczty sztandarowe górników i strażaków, człon- 
kinie Koła Gospodyń Wiejskich w strojach regional-

nych, a także wszystkie grupy formacyjne działają- 
ce w parafii. W sobotę – 25 maja kancelaria parafial-
na będzie nieczynna, a Msza poranna odprawiona 
zostanie o godz. 8.00. Program peregrynacji znaj- 
duje się na plakatach oraz na naszej stronie inter-
netowej. 

 5. W sobotę – 25 maja o godz. 16.00 – w sali konferen-
cyjnej odbędzie się spotkanie dla dzieci specjalnej 
troski, które przygotowują się do przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania.

 6. Dziękujemy za złożone ofiary podczas dzisiejszej 
składki specjalnej. Obecnie trwają prace wykończe-
niowe w sali sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i mło-
dzieży, która znajduje się na 2. piętrze kościoła.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę rodzi-
com dzieci, które dzisiaj przystąpią do Pierwszej 
Komunii Świętej. W tym tygodniu, z powodu pere- 
grynacji, wyjątkowo w czwartek prosimy miesz-
kańców bloku nr 2 z Osiedla Paderewskiego.

 8. W przyszłą niedzielę do puszek przy wyjściu z ko- 
ścioła będziemy składać ofiary na dom Księży Eme- 
rytów w Andrychowie.


