
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdzi-
wym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który upra-
wia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, 
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przy-
nosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, 
które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja 
w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przyno-
sić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, 
tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem 
krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, 
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie 
nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zosta-
nie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, 
i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, 
a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to 
wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc 
obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. 
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Marek Bieńczyk twierdzi, że najdłuższy korzeń winnego 
krzewu jaki wykopano miał 29 metrów. Niektóre dochodzą 
podobno nawet do 50 metrów.

Jezus jest winnym krzewem sięgającym Boga Ojca, który 
go uprawia. Nasze duchowe życie, latorośli tego krzewu, 
zależy od łączności z Jezusem.

Jean-Paul Kaufmann, pisarz przez trzy lata więziony przez 
Hezbollah, wyznał, że przed szaleństwem i śmiercią duszy 
chroniła go pamięć smaku wina.

ks. Eugeniusz Burzyk

5. Niedziela Wielkanocna



Z powodu pandemii, w kościołach nie wolno używać tradycyjnych kropielnic z wodą święconą. Dzięki 
anonimowemu darczyńcy zakupiliśmy automatyczny, bezdotykowy dozownik. Po wejściu do kościoła 
podstawiamy pod czujnik dozownika dłoń, aby automatycznie spadła na nią kropla święconej wody, którą 
podczas czynienia znaku krzyża „zostawiamy” na czole lub na ubraniu. Dopiero potem podchodzimy do 
automatycznej stacji do dezynfekcji rąk.  Znak krzyża wodą święconą możemy również uczynić wycho-
dząc z kościoła. W górnej części dozownika znajduje się krzyż. Jeżeli nie jest podświetlony, to znaczy, że 
wyczerpały się baterie i urządzenie nie działa; należy ten fakt zgłosić w zakrystii.
Na razie dozownik wody święconej jest jedynie przy głównym wejściu. Jeżeli znajdą się kolejni darczyń-
cy, to dozowniki zostaną ustawione przy dwóch wejściach bocznych i przy wejściu do kaplicy dolnej. 
Koszt jednego dozownika to 1300 zł. Ewentualnych darczyńców prosimy o kontakt w zakrystii lub wpłatę 
na konto parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 
– z odpowiednim dopiskiem.

Dozownik z wodą święconą w naszym kościeleDozownik z wodą święconą w naszym kościele

Kiedy żegnamy się niedbale, jakby ukradkiem, traktu-
jemy znak krzyża jak magiczne zaklęcie, na równi z od-
pukiwaniem w niemalowane drewno, trzykrotnym splu-
waniem po przebiegnięciu drogi przez czarnego kota, 
chwytaniem się za guzik na widok kominiarza. Znak 
krzyża jest podstawowym znakiem wiary. Czynimy go 
na rozpoczęcie modlitwy, przy wejściu do kościoła, 
w chwilach zagrożenia, w czasie błogosławieństwa. Jest 
wyznaniem wiary w jednego Boga obecnego w trzech 
Osobach. „Wszystkie swe myśli i całe swe serce zbierz 
w jedno w tym znaku, który idzie od czoła do piersi, od 
ramienia do ramienia. A wtedy odczujesz, iż znak ten 
opasuje ciebie całego, ciało twe i duszę, iż cię ogarnia, 
udostojnia, uświęca” – pisze Romano Guardini.

W jaki sposób czynimy znak krzyża?W jaki sposób czynimy znak krzyża?



 1. W poniedziałek – 3 maja obchodzimy uroczy-
stość NMP Królowej Polski. Msze Święte w po- 
rządku niedzielnym. Jest to dzień modlitw w in- 
tencji emigracji polskiej. Kancelaria parafialna 
będzie nieczynna. 

 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek  
i piątek miesiąca. Spowiedź w godz. 17.00-18.00.

 3. Codziennie o godz. 17.30 zapraszamy na na-
bożeństwa majowe.

 4. Przy stolikach z prasą do nabycia poświęcone 
różańce św. Benedykta,  a także figurki Zmar-
twychwstałego Jezusa.

 5. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloku nr 9 z Osiedla 
Słowackiego, których prosimy o złożenie ofiar 
na kwiaty i sprzątanie w zakrystii lub wpłatę 
na konto. Dziękujemy mieszkańcom bloku nr 
7 z tego osiedla za ofiary złożone w ubiegłym 

tygodniu.
 6. Z powodu pandemii, w kościołach nie wolno 

używać tradycyjnych kropielnic z wodą świę- 
coną. Dzięki anonimowemu darczyńcy zaku-
piliśmy automatyczny, bezdotykowy dozownik. 
Po wejściu do kościoła podstawiamy pod czuj-
nik dozownika dłoń, aby automatycznie spadła 
na nią kropla święconej wody, którą podczas 
czynienia znaku krzyża „zostawiamy” na czole 
lub na ubraniu. Potem podchodzimy do auto- 
matycznej stacji do dezynfekcji rąk. Na razie 
dozownik wody święconej jest jedynie przy głó-
wnym wejściu. Jeżeli będą kolejni darczyńcy, 
to dozowniki zostaną ustawione przy dwóch 
wejściach bocznych i przy wejściu do kaplicy 
dolnej. Koszt jednego dozownika to 1300 zł.

 7. W przyszłą niedzielę – 9 maja składka specjal-
na na prace remontowe.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Przez cały miesiąc maj, codziennie o godz. 
17.30, zapraszamy na nabożeństwa majowe, 
nazywane „majówkami” lub „majowymi”, od-
prawiane ku czci Matki Bożej, podczas któ-
rych odmawiana jest lub śpiewana „Litania 
Loretańska”. Słowo „litania” pochodzi od grec- 
kiego „litaneia” i łacińskiego „litania”. Ozna-
cza modlitwę błagalną, odmawianą prywat-
nie lub publicznie, skierowaną bezpośrednio 
do Boga [poszczególnych osób Boskich] lub 
za wstawiennictwem Maryi czy świętych. 
Składa się z krótkich wezwań [błagalnych 
próśb] odmawianych na przemian przez pro-
wadzącego i wiernych. Litania jest nie tyl-
ko wołaniem o pomoc, ale także oddaniem 
czci Bogu, Maryi oraz świętym, gdyż pod-
kreśla ich przymioty i tytuły. Dlaczego „lo-
retańska”?  Bo we włoskim mieście Loreto, 
sanktuarium maryjnym, istniejącym od koń-
ca XII wieku, odmawiana jest publicznie od 
1531 roku. To, że odmawiano ją w Loreto, 
nie oznacza jednak, że tam powstała [zosta-
ła napisana]. Śpiewali ją w różnych formach 
pielgrzymi przybywający do sanktuarium, 
dodając wciąż nowe wezwania. Jest dziełem 
wielu anonimowych i nieznanych autorów. 
Podczas nabożeństw majowych zapraszamy 
do skorzystania z Sakramentu Pokuty.

Zapraszamy na nabożeństwa majoweZapraszamy na nabożeństwa majowe



NIEDZIELA – 2 maja
  7.00 † Zofia Kamińska 
  8.30 † Marian Cacak w 9 r. śmierci
10.00 † Bronisław Chrapek w 14 r. śmierci
11.30 † Henryka Wiśniewska
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria i Stanisław Jarzyna
PONIEDZIAŁEK – 3 maja
  7.00 † Irena Brzychcy
  8.30 † Tadeusz Goc w 15 r. śmierci
10.00 † Józef i Helena Nycz z zięciem 

Romanem Krawczyk
11.30 † Kazimierz Solich
18.00 † Mariusz Machajski
WTOREK – 4 maja
  6.30 † Aleksander Zemlik w 5 r. śmierci
18.00 † Stanisław Gryzełko w 12 r. śmierci
ŚRODA – 5 maja
  6.30 † Adam Szlachta
  6.30 † Jerzy Drewniak
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † za zmar- 
łych polecanych naszej modlitwie w wy- 
pominkach rocznych; † Aniela Paszek 
z rodzicami i teściami; † Jan Janik; 
† Józef Rąba; † Henryka Wiśniewska; 
† Stanisława Knapczyk; † Czesława 

Żmudka; † Kazimierz Solich; † Stefa-
nia Kwaśniak; † Zofia Kamińska; † He- 
lena Wójcik

CZWARTEK – 6 maja
 6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
 6.30 † Jan Rodak
18.00  Za żywych i zmarłych członków 

Parafialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Kazimierz Solich
PIĄTEK – 7 maja
  6.30 † Joanna Wawrzyczek
18.00 † Adam Salepa w 4 r. śmierci
18.00 † Stanisław Jarosz w 30 r. śm. 

i Waleria Jarosz w 4 r. śm. 
18.00 † Stanisław Kamiński
SOBOTA – 8 maja
 6.30 † Władysława Sala w 10 r. śmierci
 6.30 † Helena Kadłubicka
18.00 † Emilia Wazdrąg w 31 r. śmierci 

z mężem Wilhelmem i synem 
Grzegorzem

NIEDZIELA – 9 maja
  7.00 † Anna i Jan Zabawa
  8.30 † Stanisław Winczowski
10.00 † Stanisław Bieroński i Stanisław 

Skrabala
11.30  Roczki: Łucja Skoczylas
18.00 † Maria i Stanisław Żak w r. śmierci
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Intencje mszalneIntencje mszalne

Intencja powszechna: Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rzą- 
dami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.
Intencja parafialna: O rozkochanie się w Bogu dzieci, które w naszej parafii przyjmują 
Pierwszą Komunie Świętą.

Intencja dla Róż Różańcowych na maj 2021Intencja dla Róż Różańcowych na maj 2021


