
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one 
za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie 
ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. 
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
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Rozalia BajerRozalia Bajer

Ks. Tomáš Halík mówi o „szarej strefie”, gdzie można znaleźć ludzi, 
którzy czują, że są w Kościele, ale odnoszą się do niego z rezerwą, 
a także i takich, którzy zbliżają się do Kościoła z powątpiewaniem. 

To, że owce słuchają głosu swego Pasterza i chodzą za nim nie musi 
wcale oznaczać, że postępują zgodnie z wszystkimi Jego zaleceniami. 
Dobry Pasterz bierze pod swoją opiekę również tych, którzy szukają.

Św. Grzegorz z Nyssy zachowywał dystans do tzw. ludzi szukających; 
uważa, że nawet pielgrzymowanie nie ma sensu, bo tak napraw- 
dę wszystko, czego szukamy, znajduje się w najbliższym kościele.

Czy tylko kapłani są pasterzami?
„I ty jesteś pasterzem. Masz ludzi, którzy są zachwyceni Twoją oso-
bą. Wpatrzeni w Ciebie, słuchają każdego Twojego słowa, obserwują 
Twoje poczynania. Tak, jak i gorszą się wszystkim tym, co jest nie 
tak, jak być powinno w Twoim życiu. Doskwiera im Twoja niedoj-
rzałość, bolą ich Twoje błędy, cierpnie im skóra na widok Twoich 
niezdarnych poczynań” – pisze ks. Mieczysław Maliński.

4. Niedziela Wielkanocna

ks. Eugeniusz Burzyk

Jak poznać dobrego pasterza?
Dobry pasterz w przeciwieństwie do „złodziei” i „rozbójników” nie 
tylko oddaje życie za swoje owce, ale przede wszystkim stawia wy-
sokie wymagania, bo jego podstawowym celem nie jest zapewnienie 
człowiekowi szczęścia na ziemi, ale doprowadzenie go do nieba. 



Demontaż grzejników, pierwsze koszenie, uszkodzony płotDemontaż grzejników, pierwsze koszenie, uszkodzony płot
W ramach prac dotyczących remontu generalnego sieci centralnego ogrzewania, w kościele, na koryta-
rzach i w salkach na 2. piętrze zdemontowano wszystkie grzejniki starego typu. Nowe będą zakupione 
w najbliższych dniach, aby uniknąć wzrostu cen, powodowanego ciągle rosnącą inflacją. Zostaną również 
wymienione wszystkie stare rury na rurki o zmnieszonym przekroju i z odpowiedniego materiału. Trwają 
prace remontowe w kotłowni.
Rozpoczęło się pierwsze koszenie terenu wokół kościoła i plebanii. Trawa i krzewy zostaną zregenerowane 
i odżywione odpowiednimi preparatami.
W nocy z 28/29 kwietnia w dwóch miejscach zostało uszkodzone podmurowanie płotu od ulicy Prymasa 
Wyszyńskiego. Ze zdjęć wynika jednoznacznie, że nie było to uszkodzenie przypadkowe, ale celowe, co 
można zakwalifikować jako akt wandalizmu. W najbliższym czasie cały teren będzie monitorowany za po-
mocą kamer. Równocześnie bezpośrednia strefa wokół kościoła oraz plebanii nadal będzie patrolowana, 
w dzień i w nocy, przez Agencję Ochrony. Już od kilku lat planowana jest wymiana podmurowania płotu 
od ul. Wyszyńskiego, które powoli samo się rozpada. Jednak ciągle są ważniejsze i potrzebniejsze prace 
remontowe w kościele.



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na diecezjal-
ne radio „Anioł Beskidów”, którego audycji słu-
chamy również w naszej parafii.

 2. Przez cały miesiąc maj, o 17.30, zapraszamy  
na nabożeństwa majowe.

 3. W czwartek – 12 maja po Mszy wieczornej za-
praszamy na katechezę dla dorosłych, która od-
będzie się w sali konferencyjnej.

 4. W piątek – 13 maja rozpoczynamy w naszej pa-
rafii, trwające do października, nabożeństwa fa- 
timskie, które poprowadzi ks. Adam. O godz. 
17.30 zapraszamy na procesję fatimską wokół 
kościoła, w czasie której odmówimy różaniec 
i Litanię Loretańską do NMP, a o godz. 18.00 
na  Mszę Świętą. O zaangażowanie w prowa-
dzenie różańca prosimy III Różę Kobiet. Skład-
ka przeznaczona będzie na cele duszpasterskie 
i ewangelizacyjne. Na Mszę Świętą i Różaniec 
można jeszcze zamawiać intencje modlitewne 
za żywych i zmarłych.

 5. Przy stolikach z prasą do nabycia Paschaliki, 
które można zapalić na grobach bliskich jako 
znak Zmartwychwstania.

 6. Do nabycia także poświęcone różańce z krzyżem 
św. Benedykta, które chronią przed niebezpie-
czeństwami duchowymi i fizycznymi, a także ró- 
żańce z relikwiami św. Siostry Faustyny, do od-
mawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego.

 7. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są rodzice dzieci, które w niedzielę 
przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Ofia-
ry można wpłacać w zakrystii, w kancelarii i na 
konto. Dziękujemy mieszkańcom ul. Wodnej za 
ofiary w ubiegłym tygodniu.

  8. W przyszłą niedzielę, podczas Mszy o 11.30, w na- 
szej parafii odbędzie się uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej, do której przystąpi 60 dzieci. 
W miarę możliwości prosimy, aby wierni nie-
związani z dziećmi uczestniczyli w innych Mszach, 
zostawiając miejsca dla ich rodziców i krewnych.

 9. Również w przyszłą niedzielę – 15 maja skład-
ka specjalna na prowadzone prace remontowe. 
Do puszek będziemy składać ofiary na pomoc 
syryjskiej rodzinie, którą objęliśmy opieką.

 10. Po Mszy Świętej [dotyczy Mszy rannych i przed-
południowych] zapraszamy do parafialnej ka-
wiarni na kawę, herbatę i domowe ciasto.
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Intencje mszalneIntencje mszalne

NIEDZIELA – 8 maja
  7.00 † Anna i Jan Zabawa
  8.30 † Emilia Wazdrąg w 33 r. śmierci  

z mężem Wilhelmem  
i synem Grzegorzem

10.00 † Stanisław Winczowski
11.30 † Stanisław
18.00 † Stanisław i Maria Żak w r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 9 maja
  6.30 † Stanisława Mateja
  6.30 † Halina Czopek
  6.30 † Maria Bułhak
18.00 † Krzysztof Naglik w 8 r. śmierci
18.00 † Czesław i Danuta Wiktorowicz
WTOREK – 10 maja
  6.30 † Jerzy Szaflarski
18.00 † Ewa Harężlak w 2 r. śmierci oraz 

zmarli z rodzin Markiel i Kozak
ŚRODA – 11 maja
  6.30 † Jerzy Przeczek
  6.30 † Władysław Stopa
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Józefa 
Firlej, † Stanisław Kozieł; † Stanisław 
Tobiczyk; † Edward Jakóbik; † Krysty-
na Kurek; † Jerzy Korczyk; † Emilia 
Pasko; † Władysław Skiba; † Andrzej 
Bielenin; † Ryszard Zieliński; † Krysty-
na Bartczak; † Jan Otrębski; † Anna 
Wawrzyczek; † Marek Maciejczyk; † Jó- 
zef Marcińczyk; † Mieczysław Chromy; 
† Sławomir Patyk; † Bronisław Kubik; 
†  Waleria Szostek; † Helena Bojda; 
† Bronisława Rak; † Halina Czopek

CZWARTEK – 12 maja
  6.30 † Maria Bułhak
  6.30 † Tadeusz Roszkowski
18.00 † Janina i Stanisław Naglik
18.00 † Jarosław Górnicki

PIĄTEK – 13 maja
  6.30 † Bronisława Rak
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: o bło- 
gosławieństwo Boże i opiekę MB dla 
II Róży Kobiet pw. Św. Teresy od Dzie- 
ciątka Jezus; † Józefa Firlej, † Krzysz-
tof Iwaszko; † Edward Jakóbik; † Wła- 
dysława Zielińska; † Michalina Rysz-
ka; † Janusz Stadnik; † Jadwiga Pszcze- 
lińska; † Janina Lenik; † Józefa Łachut; 
† Bonifacy Jarek; † Cecylia Jabłońska; 
† Jerzy Borowczyk; † Władysława Duc; 
† Wanda Płużek; † Stanisława Kowal-
ska; † Władysława Salamon; † Stani-
sława Zemlik; † Anna Kadłubiak; † Zbig- 
niew Wrona; † Władysława Nowak; 
† Andrzej Kozieł; † Czesława Łopatka; 
† Eugeniusz Sporysz; † Marta Cebu-
larz; † Józef Kamiński

SOBOTA – 14 maja
  6.30 † Dorota Matusz w 1 r. śmierci
  6.30 † Józefa Firlej
  6.30 † Jerzy Szaflarski
18.00 † Łukasz Gawęda w 13 r. śmierci
NIEDZIELA – 15 maja
  7.00 † Zygmunt Czopek
  8.30 † Zofia Przewoźnik i Zofia Kubik
10.00 † Krzysztof Łęczycki
11.30  Uroczystość I Komunii Świętej
18.00 † Maria i Stanisław Jarzyna

Zmarli – kwiecień 2022:
† Mariusz Dziedzic, lat 55
† Stanisław Kozieł, lat 83
† Stanisław Tobiczyk, lat 75
† Edward Jakóbik, lat 73
† Krystyna Kurek, lat 80
† Michalina Ryszka, lat 88
† Władysława Zielińska, lat 93
† Jerzy Korczyk, lat 71
† Janusz Stadnik, lat 62


