
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wa-
sze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę prze-
cież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie 
Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: 
„Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Odpo-
wiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przy-
chodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł 
do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpo-
wiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie 
nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc 
mówisz: «Pokaż nam Ojca?». Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Oj-
ciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. 
Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że 
Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej 
ze względu na same dzieła.
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Zapewne miał rację Sándor Márai, kiedy przekonywał, iż z Ewangelii 
jasno wynika, jak niewiele wiedziało o Jezusie Chrystusie jego otocze-
nie, obserwowano Go z wiecznym zaskoczeniem.

Jest już po Ostatniej Wieczerzy, zbliża się męka i śmierć Jezusa, a Apo-
stołowie nie wiedzą, dokąd On idzie, nie znają Jego drogi. Jezus dziwi się, 
że tak długo jest z nimi, a jeszcze Go nie poznali.

Ojciec Piotr Napiwodzki podkreśla, że wiarę zawdzięczamy Kościołowi 
– wspólnocie wierzących. Mogą to być kapłani, rodzice, znajomi lub przy-
padkowi ludzie, którzy opowiedzieli nam o Jezusie.

5. Niedziela Wielkanocna

ks. Eugeniusz Burzyk



1.   Z powodu stanu epidemii, do odwołania obowiązuje dys- 
pensa biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla od 
udziału w niedzielnej i w świątecznej Mszy. Wierni, któ-
rzy w tym czasie nie będą uczestniczyć w Mszy Świętej 
w kościele nie popełniają żadnego grzechu.

2.  Przez całą dobę, wszystko, co dzieje się w naszym koście- 
le [Msze Święte, nabożeństwa, adoracje] jest bezpo-
średnio transmitowane za pośrednictwem Internetu. 
W czasie epidemii uczestnictwo w takiej transmisji 
jest tak samo ważne jak obecność w kościele, a Komu-
nia Święta duchowa, przyjęta w swoim domu, ma taką 
samą wartość jak Komunia sakramentalna w kościele.

3.  Prosimy osoby starsze, schorowane [należące do grupy 
największego ryzyka], a także dzieci, aby podczas epi-
demii pozostały w swoich domach, nie przychodziły do 

kościoła, narażając życie i zdrowie, swoje oraz bliźnich. 
4. Wszyscy wierni uczestniczący w Mszach, nabożeństwach i adoracjach mają obowiązek 

zakrycia ust i nosa maską, którą zdejmują wyłącznie w momencie przyjmowania Komunii 
Świętej. Także w zakrystii i w kancelarii jest obowiązek noszenia maski, z zachowaniem 
odpowiedniej odległości. Dotyczy to zarówno wiernych, jak i kapłanów oraz służby ko-
ścielnej. Z obowiązku noszenia maski zwolnieni są jedynie kapłani sprawujący liturgię 
i dzieci poniżej 4 roku życia. Jeżeli, pomimo stanu epidemii, rodzice – mimo wszystko – zde- 
cydują się zabrać do kościoła dziecko, to muszą dopilnować, aby nie chodziło po koście-
le, a nawet nie przemieszczało się w swojej ławce. Maski zakładamy jeszcze przed wyj-
ściem z samochodu. Nikt nie może tłumaczyć się chorobą. Jeżeli ktoś naprawdę jest chory 
i twierdzi, że nie powinien nosić maski, to – szczególnie w czasie epidemii – dla własnego 
zdrowia powinien pozostać w domu, tym bardziej, że jest dyspensa Biskupa Ordynariusza.

5. Komunię Świętą przyjmujemy na rękę. Wierni, którzy zgodnie z zarządzeniem Biskupa, 
„mimo wszystko” zdecydują się przyjąć ją w sposób tradycyjny, czyli do ust, powinni przy-
stąpić w drugiej kolejności. Trzeba zdecydowanie podkreślić, że każdy przed Bogiem 
odpowiedzialny jest za drugiego człowieka, który po nim przyjmuje Komunię. Kontakt 
palców szafarza z językiem czy wargami przyjmującego zdarza się dosyć często. Jego ręce 
mogą nieświadomie służyć do przenoszenia bakterii czy wirusów, także koronawirusa.

6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [1 osoba/15 m2] w naszym kościele może 
jednocześnie przebywać 125 osób; w kaplicy dolnej – 25. Miejsca, które można zajmować, 
oznaczone zostały żółtymi kartkami i strzałkami, dokładnie precyzującymi, o jakie miej-
sce chodzi. Nawet jeżeli jesteśmy w kościele sami, to także zajmujemy, tylko i wyłącznie, 
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 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na diece-
zjalne radio „Anioł Beskidów”, którego audy-
cji możemy słuchać na terenie naszej parafii.

 2. W środę, 13 maja, rozpoczynamy w naszej pa- 
rafii, trwające do października, nabożeństwa 
fatimskie, które poprowadzi ks. dr Wojciech 
Krymiec – notariusz Sądu Biskupiego w Biel-
sku-Białej. Ze względu na stan epidemii nie 
będzie tradycyjnej procesji fatimskiej, dlate-
go o godz. 17.30 zapraszamy na różaniec i Li- 
tanię Loretańską do NMP, a o godz. 18.00 na 
Mszę Świętą, na którą można jeszcze zama- 
wiać intencje za żywych i zmarłych. O zaan-
gażowanie w prowadzenie różańca prosimy 
IX Różę Męską.

 3. Na stolikach z prasą, a także obok wejścia do 
zakrystii, są do nabycia nowe książki, a także 
paschaliki wielkanocne, z których dochód 
przeznaczony jest na cele charytatywne.

 4. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiej- 
szej składki specjalnej i w czasie całego ty- 
godnia, również wpłacane na konto bankowe 
naszej parafii: 

  Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brze-
szcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. 

  Listy ofiarodawców są umieszczane w gablo- 
cie przy głównym wejściu do kościoła i obok 
zejścia do dolnej kaplicy [od. ul. Wyszyń-
skiego]. Ofiary można również składać w za-
krystii, w kancelarii i do puszek w kościele.

 5. W przyszłą niedzielę – 17 maja składka spe-
cjalna uzupełniająca na prowadzone prace re- 
montowe. W ubiegłym tygodniu zostały całko- 
wicie ukończone: jadalnia, kuchnia i spiżarka. 
Trwają intensywne prace na klatce schodowej 
prowadzącej do jadalni, długim korytarzu i ła- 
zienkach. Później zostaną zamówione meble.

 6. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo- 
wiedzialni są mieszkańcy bloku nr 7 z os. Pa-
derewskiego. Mieszkańcy tego bloku mogą 
składać ofiary na sprzątanie kościoła i kwia-
ty w zakrystii lub wpłacać je na konto para-
fii. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu mieszkańcom bloku numer 6 z te-
go osiedla.

 7. Zachęcamy do korzystania z transmisji inter-
netowych Mszy Świętych, nabożeństw i ado-
racji z naszego kościoła.
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 miejsca oznaczone żółtymi kartkami. Rodziny i małżeństwa również nie mogą siedzieć 
razem, ani  stać obok siebie, poszczególni członkowie powinni zajmować tylko i wyłącznie 
miejsca oznaczone żółtymi kartkami. Dzieci w wieku szkolnym [od 7 roku życia] nie po-
winny siedzieć razem z rodzicami, tylko osobno. Proszę podporządkować się poleceniom 
kapłana i osobom odpowiedzialnym za porządek w kościele. Jeżeli w kościele nie będzie 
już wolnych miejsc, należy pozostać na zewnątrz, zachowując między sobą bezpieczną 
odległość; będzie tam włączone odpowiednie nagłośnienie. Wiernym uczestniczącym we 
Mszy na zewnątrz kościoła zostanie udzielona Komunia Święta. Powinni zaczekać, aż po-
dejdzie do nich kapłan.

7. W najbliższym miesiącu [nie wiemy jak długo] nie będzie odwiedzin chorych parafian. 
W przypadku zagrożenia życia prosimy o kontakt z kapłanem na numer telefonu 794-
795-794. Jednak zgodnie z dekretem Biskupa, w czasie epidemii i możliwości zarażenia 
koronawirusem, to kapłan podejmuje decyzję o odwiedzinach chorej osoby. 

8. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Ordynariusza, aż do odwołania nie będzie spowiedzi 
w zwyczajnej formie. Wierni powinni pojednać się z Bogiem poprzez akt żalu doskonałe- 
go, który wypływa z miłości do Boga. Jednak przy najbliższej okazji, czyli po epidemii i no- 
wym zarządzeniu Biskupa, powinni wyznać swoje grzechy przed kapłanem, podczas zwy-
czajnej spowiedzi. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość poproszenia kapłana znaj-
dującego się w kościele o spowiedź indywidualną, z zachowaniem środków ostrożności.

9. Powyższe zarządzenie ma służyć zdrowiu i bezpieczeństwu wiernych; pomóc w możliwie 
jak najszybszym opanowaniu epidemii.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 10 maja
  7.00 † Antoni i Waleria Pietras z synami
  8.30 † Józef i Helena Nycz oraz † Roman 

Krawczyk
10.00	 †	 Stanisław	Winczowski
11.30  Roczki
18.00	 †	 Krzysztof	Naglik	w	6	r.	śmierci

PONIEDZIAŁEK – 11 maja
		6.30	 †	 Andrzej	Bułka
		6.30	 †	 Henryk	Zajas	w	1	r.	śmierci
18.00	 †	 Janina	Śliwa
18.00 † Anna Piotrowska
18.00 † Krystyna Radwan

WTOREK – 12 maja
  6.30 † Helena Czubaty
18.00	 †	 Maria	Drewniak	w	5	r.	śmierci

ŚRODA – 13 maja
		6.30	 	 O	błogosławieństwo	Boże,	opiekę	MB, 

zdrowie dla Patrycji i Katarzyny oraz 
ich rodzin

		6.30	 †	 Józef,	Magdalena	i	Małgorzata	Lenik
18.00	 	 Za	parafian
	 	 Intencje	modlitewne	przez	wstawien-

nictwo	Matki	Bożej	Fatimskiej:	Za	ży-
wych	i	za	zmarłych	członków	IX	Róży	
Męskiej;	 †	 Jan	Fetko	w	3	 r.	 śmierci;	
†	Jan	Jarmundowicz;	†	Marian	Pałka; 
†	Kazimierz	 i	 Józef	Tusińscy;	 †	Piotr 
Kopeć;	†	Andrzej	i	Teresa	Cader;	†	Ire- 
na	Roczyna;	 †	 Krzysztof	 Skut;	 †	 An-
drzej	Bułka;	†	Stanisław	Winczowski	
z synem Janem.

CZWARTEK – 14 maja
		6.30	 †	 Małgorzata	Albin	w	1	r.	śmierci
		6.30	 †	 Zdzisław	Ziółkowski
18.00		 †	 Alfred	Bednarski	w	12	r.	śmierci
18.00 † Marianna Kwiatek

PIĄTEK – 15 maja
		6.30	 †	 Zdzisław	Ziółkowski
18.00 † Zofia i Tadeusz Mastalerz oraz 

zmarli z rodzin obu stron
18.00 † Zofia Kubik

SOBOTA – 16 maja 
  6.30 † Józefa Wojnar
		6.30	 †	 Andrzej	Bułka
		6.30	 †	 Anna	Śleziak
18.00	 †	 Stanisław	Gryzełko	w	11	r.	śmierci
18.00 † Irena Kraus

NIEDZIELA – 17 maja
		7.00	 †	 Józef	Błaś	
		8.30	 †	 Zofia	Przewoźnik
10.00 † Irena Zemanek
11.30 † Zofia Pustelnik
18.00	 †	 Stanisław	i	Maria	Żak	w	r.	śmierci

Zmarli:
† Romuald Kadziszewski, lat 73
† Zofia Pustelnik, lat 66
† Stanisława Wasilak, lat 67
† Helena Czubaty, lat 86
† Andrzej Bułka, lat 59
† Zdzisław Ziółkowski, lat 70
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