
Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział: „Syn Czło-
wieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. 
Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także 
w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko je-
stem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom po-
wiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść 
nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajem-
nie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

J 13, 31-33. 34-35
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

„Aktorstwo dnia codziennego tym się różni od aktorstwa w teatrze, 
że wszyscy grają przed wszystkimi i wiedzą nawzajem o sobie, że 
grają” – pisze Czesław Miłosz. 

Jezus czekał aż Judasz opuści wieczernik, bo zapewne nie chciał 
zmuszać zdrajcy do udawania – „aktorstwa”, gdy będzie mówił 
uczniom o wzajemnej miłości.

Peter Sellers, znany z wielu znakomitych ról filmowych, wyznał: 
„Gdybym miał zagrać siebie, nie wiedziałbym, jak to zrobić. Nie 
wiem, kim ani czym jestem”.

5. Niedziela Wielkanocna

ks. Eugeniusz Burzyk

Czy naprawdę musimy udawać?
Czasem skomplikowane sytuacje życiowe zmuszają nas do udawania 
przed innymi ludźmi, wprowadzając ich w błąd. Tylko przed Bogiem 
możemy i powinniśmy stanąć w prawdzie. Umocnieni Eucharystią, 
starajmy się postępować uczciwie, a wtedy w każdej sytuacji będzie-
my mogli być sobą.



Trwają intensywne prace w kotłowniTrwają intensywne prace w kotłowni
Pod koniec sezonu grzewczego udało się uzyskać stosowne zezwolenia administracyjne na wymianę ko-
tłowni węglowej na gazową oraz podpisać umowę z Polską Spółką Gazownictwa na przyłączenie obiektu 
kościelnego do sieci gazowej. Modernizacja źródła ciepła będzie polegać na likwidacji 2 bezklasowych 
kotłów węglowych o mocy 280 kW i montażu 3 kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 210 kW. 
Przeprowadzone inwestycje ocieplenia obiektu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej pozwoliły na 
obniżenie zapotrzebowania na moc grzewczą. 
Dla efektywnej pracy nowych kotłów niezbędna jest przebudowa i remont generalny wszystkich czterech 
pomieszczeń kotłowni, w których prace trwają już od trzech tygodni. W remontowanej kotłowni przed za- 
instalowaniem nowych urządzeń nie tylko trzeba usunąć stare kotły, armaturę i orurowanie, ale także do-
stosować ją do obowiązujących przepisów, poprzez wydzielenie odrębnego pomieszczenia – w odpowied-
niej klasie odporności ogniowej, a także wykonanie nowych wkładów kominowych. Zmniejszone zostaną 
orurowania na mniejsze przekroje oraz zestawy pompowo-regulacyjne. Powstaną nowe obiegi grzewcze 
podzielone na kościół, kaplicę oraz salki na piętrach, co pozwoli na dostosowanie pracy kotłowni i instalacji 
do bieżącego korzystania z ogrzewanych stref. 
Ofiary na powyższe prace można wpłacać przez cały tydzień – w kościele lub w zakrystii, a także na konto 
bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 
– z odpowiednim dopiskiem. Jest także możliwość wpłaty na parafialnej stronie internetowej: www.mater-
dolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
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
PONIEDZIAŁEK – 16 maja
  6.30 † Maria Bułhak
  6.30 † Władysław Stopa
  6.30 † Wiesław Pucka
18.00 † Tadeusz Szłapa
18.00 † Stanisław Gryzełko w 13 r. śmierci
WTOREK – 17 maja
  6.30 † Alfred Wiercigroch w 11 r. śmierci
18.00 † Maria Drewniak w r. śmierci
ŚRODA – 18 maja
  6.30 † Jerzy Szaflarski
  6.30 † Jacek Zuziak
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Stani-
sław i Natalia Polaczyk z synem Pio- 
trem; † Władysława Zielińska; † Edward 
Jakóbik; † Krystyna Kurek; † Jerzy Kor-
czyk; † Michalina Ryszka; † Janusz Sta- 
dnik; † Bronisława Gancarczyk; † Ste- 
fania Karcz; † Władysława Bigos; † Adam 
Głowacki; † Helena i Kazimierz Kudła- 
cik z córką Haliną; † Karolina i Bolesław 
Łata z synem Włodzimierzem; † Kazi-
mierz Szymla; † Piotr Pawlus

CZWARTEK – 19 maja
  6.30 † Jacek Korczyk
  6.30 † Adam Sosnowiec
18.00 † Zbigniew Wrona
18.00 † Józefa Firlej
PIĄTEK – 20 maja
  6.30 † Władysław Stopa
18.00 † Wiktor Wyrwa w 1 r. śmierci
18.00 † Krzysztof Kopta w 10 r. śmierci
SOBOTA – 21 maja
  6.30 † Jacek Korczyk
  6.30 † Adam Sosnowiec
18.00 † Irena Wójciga w 1 r. śmierci
NIEDZIELA – 22 maja
  7.00 † Józefa Firlej
  8.30 † Józef Błaś w 19 r. śmierci
10.00 † Stanisław Fajfer z żoną Zofią 

i wnuczką Agnieszką
11.30  Rocznica I Komunii Świętej
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II: † Krzysztof 
Iwaszko; † Kazimierz Grzywa z rodzi-
cami i bratem; † Stefania i Józef Fą-
ferko; † Józef Krawczyk; † Jadwiga 
Pszczelińska; † Janina Lenik; † Józefa 
Łachut; † Bonifacy Jarek; † Cecylia Ja- 
błońska; † Jerzy Borowczyk; † Włady- 
sława Duc; † Wanda Płużek; † Stani-
sława Zemlik; † Anna Kadłubiak; † Zbig- 
niew Wrona; † Władysława Nowak; 
† Andrzej Kozieł; † Czesława Łopatka; 
† Marta Cebularz; † Józef Kamiński

  1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc Sy-
ryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.

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

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

 4. Do nabycia także poświęcone różańce z krzy-
żem św. Benedykta, które chronią przed niebez-
pieczeństwami duchowymi i fizycznymi, a także 
różańce z relikwiami św. Siostry Faustyny, do 
odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego.

 5. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowie-
dzialni mieszkańcy ulic: Akacjowa, Lisica i Wało- 
wa. Ofiary można wpłacać w zakrystii, w kance-

larii i na konto. Dziękujemy rodzicom dzieci 
pierwszokomunijnych za ofiary złożone w ubie-
głym tygodniu.

 6. W przyszłą niedzielę – 22 maja składka specjal- 
na uzupełniająca na prowadzone prace remon-
towe w kotłowni, związane w wymianą pieca 
i sieci CO. Do puszek będziemy składać ofiary 
na utrzymanie Domu Księży Emerytów.

 7. Również w przyszłą niedzielę, podczas Mszy św. 
o godz. 11.30, uczniowie klas IV będą przeżywać 
rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Spowiedź 
dla dzieci oraz ich rodzin będzie w piątek – 20 
maja, od godz. 17.00 do 18.00. 

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

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


