
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słu-
chać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników 
i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, 
która na mnie przypada». Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem 
młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił 
swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej 
krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z oby-
wateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on 
napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 
Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostat- 
kiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem 
mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien 
nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników». Wybrał się 
więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec 
i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował 
go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, 
już nie jestem godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich 
sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień 
na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy 
ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, 
a odnalazł się». I zaczęli się bawić. 
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

„Czy poeta, dla którego natura oznacza tylko lilie i róże, słyszał kiedyś 
chrząkanie świni? A jest to odgłos, który dobrze robi człowiekowi” – 
pisze Chesterton. 

Młodszy syn, najpierw lekkomyślnie roztrwaniając majątek, potem pa- 
sąc świnie, nawet pragnąc ich pokarmu, zdobył doświadczanie koniecz- 
ne do nawrócenia.

„Wieczorem o wiele lepiej zdajemy sobie sprawę z dnia minionego, 
ale to wciąż za mało, by wystarczyło na dzień następny” – twierdzi 
Friedrich Rückert.

4. Niedziela Wielkiego Postu

ks. Eugeniusz Burzyk



Mamy w kościele 6 nowych okien Mamy w kościele 6 nowych okien 
Pierwszym etapem wymiany instalacji centralnego ogrzewania w naszym kościele jest wymiana kolejnych 
sześciu okien, która rozpoczęła się w poniedziałek – 21 marca. Teraz okna zostaną obrobione. Wypiaskowane 
sprężonym powietrzem będą ściany i filary znajdujące się w ich pobliżu. W niektórych miejscach, np. obok 
konfesjonału nr 6 już rozpoczęto wymianę grzejnika i sieci CO. Do wymiany zostanie jeszcze ponad 20 okien; 
w kościele, zakrystii i w salkach. Wymiana każdego okna znacznie zmniejsza zużycie energii cieplnej, a tym 
samym kosztów ogrzewania całego obiektu.



Nagroda dla naszych srebrnych medalistówNagroda dla naszych srebrnych medalistów
W niedzielne popołudnie – 20 marca nasi mini-
stranci, którzy uczestniczyli w Turnieju „Bosko 
Cup”, udali się do Bielska Białej na mecz 1. ligi 
piłkarskiej. Była to nagroda za zajęcie przez 
nich II miejsca w mistrzostwach naszej diecezji. 
Chłopcy, pod opieką ks. Michała, w nagrodę mogli 
oglądać mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS 
Jastrzębie. Niestety, mecz zakończył się bezbram-
kowym remisem, ale dostarczył sporo emocji.

 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Syryjską 
Rodzinę, którą objęliśmy opieką.

 2. W środę – 30 marca, po Mszy Świętej o godz. 
18.00, odbędzie się pierwsze spotkanie Para-
fialnej Rady Duszpasterskiej, na którym na-
stąpi zaprzysiężenie jej członków.

 3. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź w godz. 
17.00–18.00. Po Mszy wieczornej w Sali Kon- 
ferencyjnej odbędzie się spotkanie czcicieli 
NSPJ i Rodziny Radia Maryja. 

 4. W sobotę – 2 kwietnia, od godz. 9.00, odwie-
dziny chorych parafian. Można ich zgłaszać 
w zakrystii przed lub po Mszy i w godzinach 
urzędowania kancelarii. 

 5. Również w sobotę, o 14.00, Ksiądz Dziekan 
udzieli ministrantom z naszego dekanatu bło- 
gosławieństwa do posługi lektora.

 6. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: w pią-
tek o 17.30 na Drogę Krzyżową; w niedzielę 
o 17.15 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
Podczas nabożeństwa będzie składka na przy- 
gotowanie Grobu Pańskiego i Ciemnicy.

 7. Przy stolikach z prasą można nabyć Pascha-
liki, które zapalimy na świątecznych stołach 
podczas wielkanocnego śniadania i na gro- 

bach bliskich, gdyż są symbolem Zmartwych-
wstania i życia wiecznego. Dochód przez-
naczony jest na pracę duszpasterską, ewan-
gelizacyjną i charytatywną w naszej parafii. 

 8. Można również nabyć poświęcone różańce 
z krzyżem św. Benedykta, które chronią przed 
niebezpieczeństwami duchowymi i fizyczny-
mi. Są także różańce z relikwiami św. Siosty 
Faustyny, do odmawiania Koronki do Miło-
sierdzia Bożego.

 9. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloku nr 11 z Osie-
dla Słowackiego. Ofiary można wpłacać w za- 
krystii, w kancelarii lub na konto parafii. Dzię- 
kujemy mieszkańcom bloku nr 9 z tego osiedla 
za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 10. W Wielkim Poście, obok obrazu Jezusa Miło-
siernego, do puszki składamy jałmużnę wiel- 
kopostną, przeznaczoną na działalność para-
fialnej grupy Caritas.

 11. W niedziele po Mszach dopołudniowych czyn-
na jest kawiarnia na piętrze. Korzystając z niej 
zachowujemy zasady sanitarno-epidemiczne.

 12. W przyszłą niedzielę – 3 kwietnia, po Mszy 
o 7.00, w kaplicy w dolnym kościele, będzie 
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 27 marca
  7.00 † Edward Maźnicki
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 7 r. śmierci
10.00 † Mieczysław Korczyk w r. śmierci
11.30 † Adam Michalak w 16 r. śmierci
18.00 † Anna Kadłubiak
PONIEDZIAŁEK – 28 marca
  6.30 † Mieczysław i Aniela Szczerbowscy
  6.30 † Grzegorz Czopek
  6.30 † Anna Wawrzyczek
18.00 † Jan i Anastazja Kiełtyka
18.00 † Edward Walczyk w r. śmierci
WTOREK – 29 marca
  6.30 † Zbigniew Wrona
18.00  † Jerzy Sojka w 6 r. śmierci
ŚRODA – 30 marca
  6.30 † Wanda Szulc w 5 r. śmierci
  6.30 † Adam Bassara
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Hele-
na Druszczyc; † Irena Lutyńska; † Sta-
nisława Zdunek; † Stefania Karcz; 
† Krzysztof Hałat; † Mieczysław Chro- 
my; † Sławomir Patyk; † Bronisława 

Rak; † Maria Bułhak; † Jerzy Szaflar-
ski; † Władysław Stopa; † Stanisława 
Zemlik; † Władysława Nowak; † Zbig-
niew Wrona; † Andrzej Kozieł

CZWARTEK – 31 marca
  6.30 † Krystyna Bartczak
  6.30 † Anna Wawrzyczek
18.00 † Zbigniew Wrona
18.00 † Eugeniusz Sporysz
PIĄTEK – 1 kwietnia
  6.30 † Ryszard Zieliński
18.00 † Emilia i Stanisław Kózka
18.00 † Jarosław Górnicki
SOBOTA – 2 kwietnia
  6.30 † Adam Bassara
  6.30 † Marek Maciejczyk
  6.30 † Sylwester Majewski w 5 r. śmierci
18.00 † Antoni i Aniela Jarosz
NIEDZIELA – 3 kwietnia
  7.00 † Edward Maźnicki
  8.30 † Zbigniew Wrona
10.00 † Bolesław Galas z rodzicami oraz 
  Anna i Michał Matusz
11.30 † Ryszard Pasałka w 1 r. śmierci
18.00 † Anna Kadłubiak

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na kwiecień 2022KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na kwiecień 2022
Intencja powszechna:  Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb 
medycznych w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w najuboższych krajach.
Intencja parafialna: O właściwe przygotowanie Członków Wspólnoty Żywego Różańca do beaty-
fikacji  Pauliny Jaricot  22.05.2022.

miała miejsce comiesięczna zmianka różań-
cowa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy oso- 
by, chcące wstąpić do Róż Różańcowych. 

 13. Również w przyszłą niedzielę – 3 kwietnia, po 
Mszy wieczornej, czyli ok. 18.50, zapraszamy 
na „Koncert pieśni postnych o krzyżu”, w wy-
konaniu naszego chóru „Canticum Novum” 
– pod dyr. Zdzisława Kołodzieja.

 14. W przyszłą niedzielę do puszek będziemy skła- 
dać ofiary na Seminarium Duchowne w Kra- 
kowie, gdzie studiują klerycy z naszej diecezji.

 15. Z racji bliskiego terminu Świąt Wielkanoc-
nych nie będzie Mszy chrzcielnej w najbliż-
szą niedzielę – 3 kwietnia. Uroczyste chrzty 
odbędą się w Poniedziałek Wielkanocny – 18  
kwietnia, o 12.30. Kandydatów do chrztu pro- 
simy zgłaszać w kancelarii parafialnej. 

 16. W dniach 9-10 lipca ks. Michał organizuje 
dwudniową pielgrzymkę do Wrocławia. Szcze- 
góły znajdują się na stronie internetowej oraz 
w gablocie parafialnej. Koszt wyjazdu – 400 zł; 
przy zapisie proszę wpłacić zaliczkę 100 zł.  
Zapisy u ks. Michała lub w zakrystii.


