
Dlaczego chodzimy do kościoła i przestrzegamy przykazań?
Głównym powodem jest chęć osiągnięcia zbawienia i życia wiecz-
nego w niebie. Można by powiedzieć, chociaż wcale  nie musi tak 
być, że robimy to ze strachu przed potępieniem i piekłem. Jezus 
przypomina dzisiaj o bezinteresownej miłości do Niego, która po-
winna być podstawową motywacją naszej religijności, a tym sa-
mym każdego działania i podejmowanych inicjatyw. Czyli: boimy 
się Boga czy Go kochamy, odpowiadając naszą pobożnością na 
Jego miłość?

ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do 
niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie za-
chowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, 
który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród 
was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imie-
niu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam 
powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak 
daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie 
lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do 
was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, 
bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, 
zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.
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W filmie Cena prawdy prawnik tłumaczy dziennikarce: „Czło-
wiek może być dobry, uczciwy, ale i tak ilość ludzi na jego po-
grzebie zależy od pogody”.
Jezus uczy, że dobre czyny mamy popełniać nie dla własnej 
chwały, sławy, popularności czy dla uspokojenia własnego sumie-
nia, ale z miłości do Boga.
Fryderyk Nietzsche pisał, że kto żyje tylko dla nagrody w nie-
bie i traktuje miłość jako zaliczkę na poczet wieczności, ten 
pomniejsza wartość życia.
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Niedzielne espresso             z Proboszczem

6.  Niedz ie la  Wie lkanocna



36 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii
W niedzielę – 19 maja, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30, 36 uczniów klas trzecich naszej Szkoły 
Podstawowej przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Eucharystii przewodniczył proboszcz pa-
rafii ks. Eugeniusz Burzyk. Uczniów do przyjęcia tego sakramentu przygotował ks. Paweł Wawak, 
który wygłosił kazanie. Podczas Liturgii śpiewała parafialna schola Oazy Dzieci Bożych.

Wystrój kościoła: Katarzyna Kucharska





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
PONIEDZIAŁEK – 27 maja
  6.30 † Bogdan Janik
  6.30  † Cecylia Pomietlarz
18.00 † Irena Baran
18.00 † Maria Blarowska
WTOREK – 28 maja
  6.30 † Bogdan Janik
18.00 † Maria Blarowska
ŚRODA – 29 maja
  6.30  † Genowefa Kubasiowska w 3 r. śmierci
  6.30 † Maria Gancarczyk
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Boles-

nej: o błogosławieństwo Boże dla Stefa-
nii z okazji 95 r. urodzin; † Gabriel Dru-
szczyc; † Antoni Żebrowski w 5 r. śm.; 
† Jerzy Fyda; † Jan Niedziela; † Jan Żak 
z żoną Anną, teściami i rodzicami; † Ce- 
lina Patora; † Roman Piwowarczyk; † Ste-
fania Kasperczyk; † Małgorzata Albin 

CZWARTEK – 30 maja
  6.30 † Maria Gancarczyk
  6.30 † Małgorzata Albin
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Wiesława  
z okazji 40 r. urodzin

18.00 † Zenon Habrajski w 2 r. śmierci

PIĄTEK – 31 maja
 6.30 † Maria Gancarczyk
18.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę MB 

dla ks. Dawida w 5 rocznicę święceń 
kapłańskich (NSPJ)

18.00 † Władysław Kania
SOBOTA – 1 czerwca
  6.30 † Władysław Kania
18.00 † Jan Widzyk z rodzicami i teściami
NIEDZIELA – 2 czerwca
  7.00 † Tadeusz Darowski
  8.30 † Mieczysław Krauzowicz
10.00 † Stanisława Bocheńska w 4 r. śmierci
11.30 † Maria Porwisz w 1 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 †  Stanisława i Józef Gertner z rodzicami 
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Intencje mszalne

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

ofiary na dom Księży Emerytów w Andrychowie.
 2. W poniedziałek, wtorek i środę podczas nabożeństw 

majowych będziemy modlić się o urodzaje oraz bło-
gosławieństwo dla pracy ludzkiej.

 3. Od piątku – 31 maja przed Mszą wieczorną rozpo-
czynamy nowennę przygotowującą do uroczystości 
Zesłania Ducha Świętego.

 4. W sobotę – 1 czerwca rozpoczynamy nabożeństwa 
czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Je- 
zusa. Odwiedziny chorych parafian od godz. 9.00.

 5. W niedzielę – 2 czerwca o godz. 14.00 w kaplicy 
naszego kościoła Msza Święta dla dzieci specjalnej 
troski, ich rodziców i opiekunów.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę 
mieszkańcom bloku nr 2 z Osiedla Paderewskiego. 
W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloku nr 3 
z tego osiedla

 7. W sobotę – 15 czerwca Parafialna Rodzina Radia 
Maryja organizuje pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Wyjazd sprzed Ośrodka Kultury o godz. 
6.00. Zapisy w zakrystii.

 8. Po Mszy Świętej zapraszamy do parafialnej kawiar-
ni na piętrze kościoła. Przy okazji można zobaczyć 
nową salę sportowo-rekreacyjną dla ministrantów, 
lektorów, a także dzieci i młodzieży zaangażowanych 
w życie parafii. Sala została ukończona w ubiegłym 
tygodniu.


