
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, 
wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest 
przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie 
je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: «Pan 
ich potrzebuje, a zaraz je puści»”. Stało się to, żeby się spełniło słowo 
proroka: „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie 
łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”. Uczniowie poszli i uczynili, 
jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe 
płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, 
inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprze-
dzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Bło-
gosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. 
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to 
jest?”. A tłumy odpowiadały: „To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei”.

Mt 21, 1-11
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Niedzielne espresso             z Proboszczem

Przed czym przestrzegają nas gałązki palmowe?
Podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy mieszkańcy zrywali gałązki 
drzew [palmy] i rzucali je pod Jego nogi, wznosząc entuzjastycz-
ne okrzyki uwielbienia. Ci sami ludzie kilka dni później krzyczeli: 
„Ukrzyżuj go!”. Palmy, które przynosimy do kościoła są nie tylko 
symbolem uwielbienia Boga, ale także naszej niewierności, niesta-
łości, wewnętrznego rozdwojenia. Czcimy Jezusa, a już kilka chwil 
później – podobnie jak jerozolimski tłum – o Nim zapominamy, je-
steśmy w stanie się Go wyprzeć w codziennym życiu. Piękne gałąz-
ki palmowe to przestroga dla tych, którzy tak chętnie wymachują 
religijnymi symbolami i sztandarami, a w ich postępowaniu, decy-
zjach nie widać wierności Jezusowi i Ewangelii.

ks. Eugeniusz Burzyk

Rozalia  BajerRozalia  Bajer

Sándor Márai przestrzega przed wielkim tłumem, który ma du-
szę niewolnika: „to tak, jakbyś polemizował z pijakiem albo z głu- 
pcem”.
Uwielbienie ogromnego tłumu w żaden sposób nie przełożyło się 
na ewentualną obronę Jezusa, której potrzebował już kilka dni 
później. 
Jerzy Surdykowski twierdzi, że dzisiejsza demokracja, którą na- 
zywa „telewizyjną”, jest dla głupich, gdyż mądrość jest arystokra-
tyczna.

Niedziela Palmowa Meki Panskiej,
,



Transmisja Mszy i adoracji Najświętszego Sakramentu
Od niedzieli – 29 marca wszystkie Msze Święte od-
prawiane w naszym kościele są transmitowane przez 
Internet. W niedziele o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 
i 18.00, w tygodniu o godz. 6.30 i godz. 18.00 – z ka-
zaniem. Przed każdą Mszą wieczorną – od godz. 17.30 
jest możliwość duchowego uczestnictwa w transmito- 
wanej adoracji Najświętszego Sakramentu, którą zakoń- 
czy modlitwa o ustanie epidemii i błogosławieństwo. Za-
praszamy parafian do duchowego uczestnictwa w Eu- 
charystii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i za-
rządzeniem Biskupa Ordynariusza, w kościele we Mszy 
Świętej mogą uczestniczyć jedynie osoby, które zamó-
wiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób. Dlatego też 
Msze z naszego kościoła będą transmitowane przez cały 
okres epidemii. Zachęcamy wiernych, nie tylko parafian, 
do duchowego uczestnictwa w Eucharystii, która jest 
wyrazem jedności parafii i całego Kościoła. Będzie rów-
nież transmisja Liturgii Wielkiego Tygodnia: w Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. 
W ubiegłą niedzielę – 29 marca ponad 600 wiernych 
obejrzało [uczestniczyło] transmisję 5 niedzielnych Mszy. Był to pierwszy dzień transmisji, a informacja o takiej 
możliwości ukazała się na stronie internetowej parafii dopiero w sobotę wieczorem. W samym kościele we Mszach 
Świętych uczestniczyło tylko 16 parafian.
Powyższa inicjatywa związana była z unowocześnieniem naszego łącza internetowego, przeprowadzeniem ok. 280 
m kabla internetowego i elektrycznego, przewierceniem grubych ścian i kilku betonowych posadzek, a przede 
wszystkim z zakupem nowoczesnej kamery w jakości HD. W obecnym czasie dla naszej parafii to bardzo duży wy-
datek, gdyż z powodu znacznego ograniczenia liczby wiernych na Mszach Świętych drastycznie zmalała ilość ofiar. 
Dziękujemy wiernym, którzy wpłacają ofiary na nasze parafialne konto bakowe: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, 
Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. Można również wpłacać ofiary na powyższą inicjatywę 
duszpasterską: koszt kamery oraz na prace i materiały związane z jej zainstalowaniem i uruchomieniem.



 1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w czasie któ-
rego kancelaria parafialna będzie nieczynna. 
Przed świętami nie będzie spowiedzi w zwy-
czajnej formie. Wierni powinni pojednać się 
z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego. Arty- 
kuł na ten temat znajduje się w gazetce para- 
fialnej, która jest również dostępna w Inter-
necie.

 2. Dzisiaj o 17.15 zapraszamy do oglądania – ucze- 
stnictwa w transmisji internetowej „Gorzkich 
Żalów”. Kazanie wygłosi diakon Jakub Michalik. 

 3. Informujemy, że intencje mszalne przyjęte na 
czas od 6 do 8 kwietnia na godz. 8.00 zostaną 
odprawione w tych dniach o godz. 6.30. 

 4. Przypominamy, że z racji stanu epidemii zosta- 
ła odwołana dodatkowa Msza Święta chrzciel-
na w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 13 
kwietnia, o godz. 12.30. Rodziców kandydatów 
do chrztu prosimy o pilny kontakt z parafią 
na numer: 794-795-794. 

 5. W Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wielką Sobotę – Liturgia od- 
prawiana będzie bez udziału wiernych, jednak 
będzie transmitowana w Internecie. Zaprasza- 
my do duchowego przeżywania tych uroczy-
stości – każdego dnia o godz. 18.00.

 6. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa, w tym roku 
nie będzie Bożego Grobu, Ciemnicy, poświę-
cenia pokarmów, ani procesji rezurekcyjnej.

 7. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na utrzy- 
manie funkcjonowania kościoła, jego obejścia, 
plebanii i salek katechetycznych na piętrze. 
Dziękujemy również wiernym, którzy nie mo- 
gą być w kościele, a jednak regularnie wpła- 
cają ofiary na konto parafii: Bank Spółdzielczy 
w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 

  27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 
  Z powodu zamknięcia przedsionka, listy ofia - 

rodawców są systematycznie umieszczane 
w gablocie przy głównym wejściu do kościo-
ła. Ofiary można również składać w zakrystii, 
w godzinach urzędowania kancelarii i do pu-
szek w kościele, umieszczonych przy wejściu 
od strony zakrystii.

 8. Przy stoliku z prasą do nabycia paschaliki na 
stół wielkanocny, z których dochód przezna-
czony jest na cele charytatywne.

 9. W tym tygodniu za utrzymanie kościoła w czy- 
stości odpowiedzialni są mieszkańcy bloku 
nr 2 z Osiedla Paderewskiego. Z powodu epi- 
demii rezygnujemy z osobistego sprzątania. 
Dziękujemy mieszkańcom tego bloku za ofia-
ry, które mogą złożyć w zakrystii lub wpłacić 
na konto parafii.

Ogłoszenia parafialne

Co z przedświąteczną spowiedzią?
W związku z epidemią koronawirusa, biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel zarzą-
dził, że w parafiach naszej diecezji aż do odwołania nie będzie spowiedzi w zwyczaj-
nej formie. Zachęcił do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem, poprzez akt 
żalu doskonałego, z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania 
grzechów przy najbliższej okazji. Zaznaczył, że jest to żal, który wypływa z miłości 
do Boga, miłowanego nade wszystko. Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickie-
go, taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (KKK 1452). Równocześnie 
Ksiądz Biskup przypomniał wiernym, że informacje czy zachęty do spowiedzi przez 
telefon, Internet lub maila są fałszywe, stanowią próbę wyłudzenia danych osobo-
wych i pieniędzy; nie wolno na takie propozycje odpowiadać.
Trzeba wyraźnie podkreślić, że spowiedź – czyli Sakrament Pojednania i Pokuty 
– wiąże się z indywidualnym i osobistym wyznaniem grzechów przed kapłanem. 
Spowiedzi nie wymyślili papieże, biskupi czy kapłani. Ustanowił ją Jezus, kiedy 
w chwili zesłania Ducha Świętego powiedział do apostołów: „Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 23). 
Aby „odpuścić” lub „zatrzymać” grzechy apostołowie i ich następcy [kapłani] mu-
szą je znać, czyli spowiadający się muszą je indywidualnie wyznać. Są jednak sy-
tuacje wyjątkowe, kiedy wyznanie grzechów jest niemożliwe, np. z powodu braku 
kapłana przez dłuższy czas [niektóre tereny misyjne], albo gdy wiąże się z niebezpieczeństwem, np. zarażeniem 
chorobą lub wirusem. Wtedy indywidualne wyznanie grzechów nie jest konieczne do ich odpuszczenia. Jednak 
w przypadku grzechów ciężkich wymagany jest żal doskonały – z miłości do Boga – i postanowienie indywidualnego 
wyspowiadania się przy najbliższej okazji. Nasz Bóg jest Bogiem miłości, nie wymaga od człowieka rzeczy niemoż-
liwych, zagrażających życiu i zdrowiu. 
Wszyscy wierni, którzy skorzystają z tej formy spowiedzi [wyrażenia żalu doskonałego bez wyznania grzechów 
przed kapłanem] powinni spełnić 5 warunków dobrej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie 
poprawy, szczera spowiedź [w tym przypadku tylko (aż) przed Bogiem], zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Kiedy 
ustanie przyczyna niewyznania grzechów, lub minie niebezpieczeństwo, powinni niezwłocznie skorzystać ze spo-
wiedzi indywidualnej.
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Intencje mszalne
NIEDZIELA PALMOWA – 5 kwietnia
  7.00 † Katarzyna Kasprzycka 
  8.30  O błogosławieństwo Boże dla mie-

szkańców i sprzątających ze Starych 
Bloków nr 45 oraz za zmarłych są-
siadów z tego bloku: Jan i Stanisława 
Luber

10.00 † Bolesław Galas z rodzicami  
i teściami

11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 
bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla Marii i Adama Kozik z okazji 
50 rocznicy ślubu

18.00 † Edward Matysiak w 8 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 6 kwietnia
  6.30 † Ryszard Gibas
  6.30 † Zofia Kubik
18.00 † Stefania Jakubowska w 14 r. śmierci
18.00 † Józef Kawka
18.00 † Józef Ligęza

WTOREK – 7 kwietnia
  6.30 † Eugenia Kęska
18.00 † Adam Salepa w 6 r. śmierci

ŚRODA – 8 kwietnia
  6.30 † Justyn Paleczny
  6.30 † Stanisław Jaromin w 8 r. śmierci
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo-
sławieństwo Boże dla mieszkańców 
i  sprzątających ze Starych Bloków nr 
44; † Jan Naglik w 41 r. śmierci; † Mał-
gorzata Płoskonka; † Maria Nycz; 
† Ema Bogacz.

WIELKI CZWARTEK – 9 kwietnia
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski,  

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Agaty i Wiesława 
Karcz z okazji 40 rocznicy ślubu

18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski  
z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Anieli i Wiesława 
Ścieszka z okazji 40 rocznicy ślubu

18.00  O świętość życia i błogosławieństwo 
Boże dla kapłanów obecnie posługują-
cych w naszej parafii (NSPJ)

18.00  † Irena Kraus
18.00 † Marianna Kwiatek
WIELKI PIĄTEK – 10 kwietnia
18.00  Liturgia Wielkiego Piątku
WIELKA SOBOTA – 11 kwietnia
18.00 † Wojciech Gucwa
18.00 † Stanisław i Bogusława Moskal
18.00 † Maria i Józef Noga oraz † Otylia i 

Eugeniusz Latuszek
18.00 † Tadeusz Kóska
18.00 † Antoni Plata w 2 r. śmierci
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

– 12 kwietnia
  7.00 † Damian Grządziel
  8.30 † Wanda Ptaszek
10.00 † Stanisław Dzidek w 5 r. śmierci
11.30  Roczki: Maja Ochman
18.00 † Otylia Jasińska
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

– 13 kwietnia
  7.00 † Józef Gawęda w 23 r. śmierci
  8.30 † Edmund Kurek z córką Małgorzatą
10.00 † Stanisław Molenda
11.30 † Stanisław Żaba
18.00 † Maria i Stanisław Jarzyna


