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4. Niedziela Wielkanocna

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie
jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa
i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem
i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie
zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.
Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie
jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać.
Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc
je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.
J 10, 11-18

Ojciec

Marian Zawada pisze o wyrachowanych religijnie
sługach czy też najemnikach, mających na oku jedynie swój
własny zysk, którym jest nagroda w niebie.

Dobry Pasterz tym różni się od najemnika, że nawet w naj-

groźniejszej sytuacji do końca broni powierzonych mu owiec,
a jeśli trzeba, to oddaje za nie swoje życie.

Ksiądz Tomáš Halík nazywa iluzją wiarę zamykającą oczy

na cierpienie: „Nie mam prawa wyznawać Boga, jeśli nie
potraktuję poważnie bólu swoich bliźnich”.

Rozalia Bajer

ks. Eugeniusz Burzyk

Remont Sali Konferencyjnej dobiega końca
Dobiega końca remont generalny Sali Konferencyjnej. Na całej powierzchni [ponad 160 m2] na nowo
zostały położone wszystkie płytki. Z powodu braku jakiegokolwiek ocieplenia tzw. przewiązki, nad którą
znajduje się Sala Konferencyjna, po kilku latach, niektóre nowe płytki zaczęły się ruszać i odchodzić
od podłoża. W czasie prac remontowych okazało się, że na skutek odmrożenia i ruchów tektonicznych
[wstrząsów górotworu], które co jakiś czas odczuwalne są w naszej miejscowości, jednak wszystkie
płytki odchodzą od podłoża. Zauważyliśmy, że część podłogi osiadła kilka centymetrów, głównie w części
środkowej. Dlatego została ona uzupełniona i wyrównana dodatkową wylewką, a zdjęte płytki zostały
oczyszczone i położone na nowym mocniejszym kleju. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że przewiązkę
mogliśmy odpowiednio ocieplić dopiero pod koniec ubiegłego roku, podczas prac elewacyjnych.
Obecnie ściany i sufit zostały odnowione i pomalowane, natomiast część ścian jest wykładana ozdobną
cegłą, podobnie jak całe piętro kościoła.
Jest już przygotowana instalacja [w sumie ponad 200 m różnych przewodów] pod odpowiedniej klasy
projektor wraz z ekranem i głośnikami. Sprzęt zostanie zakupiony w najbliższym czasie, o ile pozwolą
na to środki finansowe.
ks. Eugeniusz Burzyk

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj – w Niedzielę Dobrego Pasterza – do
puszek składamy tradycyjne ofiary na diecezjalne Radio „Anioł Beskidów”, którego możemy słuchać również na terenie naszej parafii.
2. W sobotę – 1 maja obchodzimy wspomnienie
św. Józefa i modlimy się o błogosławieństwo
dla pracy ludzkiej. W tym dniu kancelaria parafialna będzie nieczynna. Rozpoczynamy nabożeństwa majowe, które będą odprawiane codziennie o godz. 17.30.

3. Przy stolikach z prasą do nabycia poświęcone
różańce św. Benedykta i nowe książki.
4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy bloku nr 7 z Osiedla Słowackiego, których prosimy o złożenie
ofiar na kwiaty i sprzątanie w zakrystii lub
wpłatę na konto. Dziękujemy mieszkańcom bloków nr 3 i 5 z Osiedla Słowackiego za ofiary
złożone w ubiegłym tygodniu.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 25 kwietnia

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Antoni Faruga w 38 r. śmierci
Kazimierz Solich
Aleksandra Czerwik w 30 r. śmierci
Zofia Pabian w 3 r. śmierci
Jan Jarmundowicz

PONIEDZIAŁEK – 26 kwietnia

6.30 † Ryszard Pasałka
18.00 † Anna Wójcik w r. śmierci
18.00 † Piotr Waliczek

WTOREK – 27 kwietnia

6.30 † Tadeusz i Marek Mazur
18.00 † Janina i Kazimierz Drewniak

ŚRODA – 28 kwietnia

6.30 † Ryszard Kuśnierz
18.00		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: o dary Ducha Świętego i pomyślny przebieg egzaminów maturalnych i zawodowych dla kl. 4 Technikum z Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Oświęcimiu oraz o błogosławieństwo Boże dla Dyrekcji, Nauczycieli
i pracowników tej szkoły; † Elli Lora

Maciejczyk; † Jan Janik; † Józef Rąba;
† Henryka Wiśniewska; † Stanisława
Knapczyk; † Czesława Żmudka; † Kazimierz Solich; † Stefania Kwaśniak

CZWARTEK – 29 kwietnia

6.30 † Stanisław Czul
18.00 † Barbara Kozioł z teściową Marią

PIĄTEK – 30 kwietnia

6.30 † Helena Kadłubicka
18.00 † Zmarli bracia Skrzelowscy
z rodzicami

SOBOTA – 1 maja

6.30		 O dary Ducha Świętego i pomyślny
przebieg egzaminów maturalnych
i zawodowych dla kl. 4 i Technikum
Logistycznego w Brzeszczach
18.00 † Stanisław Suwała

NIEDZIELA – 2 maja

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30 †
12.30		
18.00 †

Zofia Kamińska
Marian Cacak w 9 r. śmierci
Bronisław Chrapek w 14 r. śmierci
Henryka Wiśniewska
Msza Święta chrzcielna
Maria i Stanisław Jarzyna
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