
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie 
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Nie-
którzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i prze-
mówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie 
i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzie-
lając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie 
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja je-
stem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
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Ksiądz Józef Tischner wspominał jak kiedyś podczas kazania 
nakrzyczał na rodziców, że nie posyłają dzieci na religię. Na na- 
stępnych zajęciach pojawiło się kilka nowych osób, widać przy-
pędzonych z domu siłą. Po miesiącu nie zostało z nich ani jedno.

Przed wstąpieniem do nieba Jezus przekazuje uczniom ducho-
wą władzę, która nie ma nic wspólnego z nawracaniem na siłę. 
Najpierw mają nauczać, a dopiero potem udzielać chrztu, co wska- 
zuje na to, że będzie on przyjmowany świadomie i dobrowolnie.

Jan Paweł II podkreślał, iż Kościół w swojej działalności liczy się 
z wolnością człowieka: „Proponuje, niczego nie narzuca: szanu- 
je ludzi i kultury, zatrzymuje się przed sanktuarium sumienia.  
Tym, którzy opierają się, powtarza: Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”.

ks. Eugeniusz Burzyk



W ostatnim czasie zostało dokładnie oczyszczone i odkurzone duże pomieszczenie, w którym 
znajdują się piszczałki i wszystkie mechanizmy naszych organów. Wymagało to ogromnej 
uwagi i dokładności, gdyż na niektórych newralgicznych i delikatnych mechanizmach był 
kurz grubości kilku milimetrów. Czyszczenie techniczne naszych organów, czyli piszczałek 
i wszystkich mechanizmów będzie dopiero po zakończeniu prac remontowych, m.in. po wy-
mianie okien, która – mimo dokładnych zabezpieczeń –  zawsze powoduje powstanie dużej ilo- 
ści kurzu i pyłu. Przy okazji zostały gruntownie oczyszczone dwa pomieszczenia, które znaj-
dują się za organami, nieużywane zapewne od czasu wybudowania kościoła. W przyszłości 
zostaną wykorzystane w celach duszpasterskich.

Gruntowne czyszczenie pomieszczenia organówGruntowne czyszczenie pomieszczenia organów



Została dokładnie skoszona trawa wokół naszego kościoła i w całym jego obejściu. Cały czas 
pielęgnowane są bukszpany, zaatakowane w ubiegłym roku przez ćmę bukszpanową. W naj-
bliższych dniach zostanie zasiana trawa od południowo-wschodniej strony plebanii.

Trwają prace porządkoweTrwają prace porządkowe
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 24 maja
  7.00 † Zygmunt Czopek
  8.30 † Rozalia Rydz
10.00 † Maria i Ludwik Chromik z rodzicami
11.30	 †	 Stanisława	Wasilak
18.00	 †	 Mieczysław	i	Stefania	Grzywacz	 

z wnukiem Sebastianem
PONIEDZIAŁEK – 25 maja
		6.30	 †	 Halina	i	Emil	Urbanek	z	córką	Janiną
		6.30	 †	 Wojciech	Sajdak
18.00 † Irena Kraus
18.00	 †	 Zofia	Moskwik
18.00	 †	 Anastazja	i	Jan	Kiełtyka	 

z synem Eugeniuszem
WTOREK – 26 maja
		6.30	 †	 Maria	Chromik	w	15	r.	śmierci
18.00	 †	 Barbara	Kozioł
ŚRODA – 27 maja
		6.30	 †	 Maria	Chromik	w	15	r.	śmierci
		6.30	 †	 Zdzisław	Ziółkowski
18.00	 	 Za	parafian
	 	 Intencje	modlitewne	przez	wstawien-

nictwo	Matki	Bożej	Bolesnej:	†	za	zmar- 
łą	Alicję	Włodarczyk	oraz	o	ukojenie	
bólu	po	stracie	dziecka	i	wytrwałość	
w wierze	dla	jej	rodziców;	†	Jan	Jarmun- 
dowicz;	†	Zofia	Moskwik;	†	Józefa	Goc-
kowiak;	†	Helena	Tyrna;	†	Władysław	
Kozioł;	†	Aleksandra	Liszka;	†	Weroni-
ka	Dubiel;	†	Józefa	Wojnar;	†	Andrzej	
Łyczko;	†	Wojciech	Sajdak

CZWARTEK – 28 maja
  6.30 † Za	zmarłą	Alicję	Włodarczyk	oraz	o uko- 

jenie	bólu	po	stracie	dziecka	i	wytrwa-
łość	w	wierze	dla	jej	rodziców

		6.30	 †	 Helena	Tyrna
18.00		 	 O	błogosławieństwo	Boże	i	opiekę	

MB	dla	ojca	Rafała	z	okazji	rocznicy	
urodzin	i	święceń	kapłańskich

18.00	 	 O	łaskę	żywej	wiary	dla	Leona	Jarosza	
z	okazji	I-szej	Komunii	świętej

PIĄTEK – 29 maja
		6.30	 †	 Zdzisław	Ziółkowski
18.00 † Ks. Marek Kulig
18.00	 †	 Genowefa	Kubasiowska	w	4	r.	śmierci
SOBOTA – 30 maja 
		6.30	 †	 Janina	i	Władysław	Kochanek	
		6.30	 †	 Wojciech	Sajdak
  6.30 † Za	zmarłą	Alicję	Włodarczyk	oraz	o	uko- 

jenie	bólu	po	stracie	dziecka	i	wytrwa-
łość	w	wierze	dla	jej	rodziców

18.00	 †	 Weronika	Dubiel	(od	wychowawczyni)
18.00	 †	 Zenon	Habrajski
NIEDZIELA – 31 maja
		7.00	 †	 Józefa	i	Alojzy	Stańco	z	córką	i	synem	
		8.30	 	 O	błogosławieństwo	Boże	i	opiekę	MB 

dla	Janiny	Dźwigaj	z	okazji	90	roczni-
cy urodzin

10.00 † Maria i Ludwik Chromik z rodzicami
11.30	 †	 Elżbieta	Zambrzycka	w	11	r.	śmierci
18.00	 †	 Małgorzata	i	Kazimierz	Grzywa

 1. Dziękujemy za ofiary, złożone dzisiaj i podczas 
całego tygodnia. Również wpłacane na konto 
bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedź-
nej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 
0075 5825 0001. Jak w każdy poniedziałek, 
lista ofiarodawców będzie umieszczona w ga- 
blocie przy głównym wejściu do kościoła oraz 
obok zejścia do kaplicy dolnej [od. ul. Wyszyń- 
skiego]. Ofiary można również składać w za- 
krystii, w kancelarii i do puszek w kościele. 
Każdego dnia prowadzone są prace remon-
towe i porządkowe.

 2. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloków nr 10, 11 i 14 
z Osiedla Paderewskiego. Mieszkańcy tych blo- 
ków mogą składać ofiary na sprzątanie ko-
ścioła i kwiaty w zakrystii lub wpłacać je na 
konto parafii. Dziękujemy za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu mieszkańcom bloków 
nr 8 i 9 z tego osiedla.

 3. Zachęcamy do korzystania z transmisji inter-
netowych Mszy Świętych, nabożeństw i ado-
racji z naszego kościoła.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


