
Czyja to zasługa?
Zdobywając jakieś wartości, wykonując ważną pracę, odnosząc 
sukcesy w różnych sferach życia, akcentujemy często nasz wy-
siłek, zaangażowanie czy też uzdolnienia. Ciesząc się własnymi 
osiągnięciami i zdolnościami, pamiętajmy jednak, że otrzymali-
śmy je od Ducha Świętego. Każdego dnia módlmy się o Jego dary, 
które są konieczne w pracy nad sobą i dążeniu do doskonałości.

ks. Eugeniusz Burzyk

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: „Po-
kój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świę-
tego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane”.
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Papież Benedykt XVI po swym wyborze modlił się: „Teraz to 
Ty przejmujesz odpowiedzialność. Musisz mnie prowadzić! Ja 
tego nie potrafię. Jeśli mnie chciałeś, to musisz mi też pomóc!”.

Nie tylko papieże, ale także biskupi, kapłani czy osoby zakonne 
mają świadomość, że skuteczność ich działania zależy nie tyle 
od ich zdolności, co od mocy danej im przez Ducha Świętego.

Postawa ta dotyczy także działań podejmowanych przez ludzi 
świeckich: „Niech się twa dusza jako dolina położy, a wnet po 
niej jak rzeka popłynie duch boży” – pisał Adam Mickiewicz.

Zes lanie  Ducha Swietego,
,,,
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Niedzielne espresso             z Proboszczem



Nasza młodzież na spotkaniu „LEDNICA 2000”
Młodzież z naszej parafii wraz ze swoim duszpasterzem – ks. 
Dawidem Surmiakiem wzięła udział w spotkaniu „LEDNICA 
2000”, które odbyło się 1 czerwca na Polach Lednickich 
pod Gnieznem. Młodzież dojechała tam w sobotę w godzi- 
nach porannych, zajęła miejsce na polach i przez cały dzień 
uczestniczyła w zabawach oraz modlitwie. Każdy uczestnik 
miał możliwość skorzystania ze spowiedzi, a zwieńczeniem 
była Msza Święta o godzinie 20.00. W ciągu dnia odmówio-
no modlitwę Anioł Pański, śpiewano koronkę do Bożego Mi- 
łosierdzia, a pozostały czas wypełniony był konferencjami, 
świadectwami, śpiewami i lednickimi tańcami. Uczestnicy – 
radośni, rozśpiewani i roztańczeni – wrócili do domu w nie- 
dzielny poranek.

Dodatkowa zakrystia dla ministrantów
W ostatnich miesiącach znacznie wzrosła 
ilość ministrantów i lektorów, których obe- 
cnie jest 38. Dlatego musieliśmy powię- 
kszyć zakrystię o dodatkowe pomieszczenie 
na stroje liturgiczne, gdyż każdy ministrant 
i lektor ma swój własny strój. W pomieszcze- 
niu zostały odnowione ściany, poprawiona 
instalacja elektryczna, doprowadzono in- 
stalację centralnego ogrzewania. Na pod- 
łodze zostały położone nowe płytki. Zaku- 
piono stojaki i stroje ministranckie, których 
w najbliższym czasie będzie jeszcze więcej.



Parafia ma 8 nowych ministrantów
Podczas Mszy rodzinnej z kazaniem dla dzieci, w niedzielę – 26 maja, 8 kandydatów zostało przyjętych do grona 
ministrantów. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk, a kazanie wygłosił ks. Paweł 
Wawak, opiekun ministrantów i lektorów. Podczas Liturgii śpiewała parafialna schola Oazy Dzieci Bożych.
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NIEDZIELA – 9 czerwca
  7.00 † Elżbieta i Józef Błotko z synem 

Wiesławem
  8.30 † Kazimierz Lasota w 1 r. śmierci
10.00 † Benedykt Zapała w 4 r. śmierci
10.00 † Anna Szewczyk
11.30  Roczki: Wojciech Jędrzejczyk, Dominik 

Stefaniak, Aleksandra Krawczyk
18.00  Msza św. z udzieleniem Sakramentu 

Bierzmowania
PONIEDZIAŁEK – 10 czerwca
  7.00 † Grzegorz Bednarczyk w 1 r. śmierci
  8.30  † Władysław Zwoliński
16.30 † Wiesława Leśniak 
18.00 † Maria Pacholik w 29 r. śmierci
WTOREK – 11 czerwca
  6.30 † Urszula i Wiesław Morańczyk  

z rodzicami
  6.30 † Józefa Gockowiak
18.00 † Wiesława Leśniak
ŚRODA – 12 czerwca
  6.30  † Małgorzata Albin
  6.30 † Irena Kulig
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Bolesnej: 

dziękczynno-błagalna z prośbą o błogo- 
sławieństwo Boże i opiekę MB dla Zofii 
Ziółkowskiej; † Wojciech Korzeniewski; 
† Maria Gancarczyk; † Roman Sporysz; 
† Irena Szalota; † Józef i Helena Wnę-
trzak; † Jan Niedziela; † Stefania Kasper- 
czyk; † Roman Piwowarczyk;  † Stanisław 
Bieroński; † Celina Patora.

CZWARTEK – 13 czerwca
6.30 † Maria i Antoni Zięba
6.30 † Joanna Maciejczyk
6.30 † Józefa Gockowiak
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Fatim- 

skiej: o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla IV Róży Kobiet; o błogosławień-
stwo Boże dla mieszkańców i sprząta-
jących z os. Paderewskiego nr 2; † za 
zmarłych z rodziny Kosman; † Jerzy Fy- 
da; † Małgorzata Albin; † Roman Sporysz; 
† Irena Kulig; † Jan Łukowicz; † Ewa 
Czerwik; † Wanda Ptaszek; † Adam Sza- 
łaśny; † Mieczysław Krauzowicz; † Zo-
fia Adamowicz; † Władysław Kania; † Ju- 
lia Bassara

PIĄTEK – 14 czerwca
  6.30 † Małgorzata Albin
18.00 † Marian Piotrowski w 2 r. śmierci  

z żoną Franciszką i teściową Zofią
18.00 † Edmund Kurek z córką Małgorzatą
SOBOTA – 15 czerwca
6.30 † Anna Smolec
6.30  † Stefania i Jan Wójcik
6.30 † Joanna Maciejczyk
18.00 † Antoni i Czesława Korczyk
NIEDZIELA – 16 czerwca
7.00 † Władysław Blamek w 8 r. śm. z córką Agatą
8.30 † Jan Winczowski
10.00 † Łukasz Gawęda
11.30 † Tadeusz Wiewióra w 2 r. śmierci
18.00 †  Antoni Plata

Intencje mszalne

Ogłoszenia parafialne
 1. W poniedziałek – 10 czerwca obchodzimy Święto Naj- 

świętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze Święte 
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. 
Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 11.00.

 2. We wtorek – 11 czerwca, o 18.00, zapraszamy na 
Mszę z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Podczas 
nabożeństwa każdy zostanie indywidualnie pobłogo- 
sławiony Najświętszym Sakramentem. W tym czasie 
można będzie skorzystać z modlitwy wstawienniczej.

 3. W środę – 12 czerwca, po Mszy wieczornej, odbędzie 
się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

 4. W czwartek – 13 czerwca zapraszamy na uroczyste 
nabożeństwo fatimskie, które poprowadzi ks. Ariel 
Stąporek. O godz. 17.30 nabożeństwo czerwcowe i ado- 
racja Najświętszego Sakramentu, o 18.00 Msza z kaza-

niem i procesją fatimską wokół kościoła. Na tę Mszę 
można zamawiać intencje za żywych i zmarłych.

 5. Z powodu nabożeństwa fatimskiego, na katechezę dla 
dorosłych zapraszamy wyjątkowo w piątek – 14 czer- 
wca po Mszy wieczornej do sali konferencyjnej.

 6. W przyszłą niedzielę składka uzupełniająca na prowa- 
dzone prace remontowe, na nowe toalety przy dol- 
nej kaplicy. Do puszek będziemy składać ofiary na 
pomoc syryjskiej rodzinie, którą objęliśmy opieką.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę rodzi- 
com kandydatów do bierzmowania. W tym tygodniu 
prosimy mieszkańców bloku nr 4 z os. Paderewskiego.

 8. W czwartek – 20 czerwca przypada Uroczystość Bo-
żego Ciała. Po Mszy o 10.00 odbędzie się procesja 
ulicami: Wyszyńskiego – Kusocińskiego – Piaski  – Ale- 
ja Dworska – Mickiewicza – Wyszyńskiego. Przedsta- 
wiciele rodzin, przy domach których przed trzema laty by-
ły ołtarze proszeni są, aby po Mszy zgłosili się w zakrystii.


