
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do 
niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie za-
chowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, 
który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród 
was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imie-
niu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam 
powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak 
jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani 
się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę 
znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że 
idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem 
wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.
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Rozalia BajerRozalia Bajer

W filmie „Cena prawdy” prawnik tłumaczy dziennikarce: „Człowiek 
może być dobry, uczciwy, ale i tak ilość ludzi na jego pogrzebie zależy 
od pogody”.

Jezus uczy, że dobre czyny mamy popełniać nie dla własnej chwały, 
sławy, popularności czy dla uspokojenia własnego sumienia, ale z mi- 
łości do Boga.

Fryderyk Nietsche pisał, że kto żyje tylko dla nagrody w niebie oraz 
traktuje miłość jako zaliczkę na poczet wieczności, ten pomniejsza 
wartość życia.

6. Niedziela Wielkanocna

ks. Eugeniusz Burzyk

Dlaczego dzisiaj byliśmy w kościele?
Zastanówmy się nad głównym powodem, dla którego przychodzimy 
w każdą niedzielę do kościoła. Ofiara Jezusa przypomina o bezintere- 
sownej miłości, która powinna być motywacją każdego naszego dzia-
łania – również obecności na Mszy Świętej.



60 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii60 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii
W niedzielę – 15 maja, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30, 60 uczniów klas trzecich naszej Szkoły 
Podstawowej przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ks. 
Eugeniusz Burzyk. Uczniów do przyjęcia tego sakramentu przygotował ks. Michał Styła, który w cza-
sie Mszy Świętej wygłosił kazanie. Uroczystość rozpoczęła się przed kościołem, gdzie rodzice udzielili 
swoim dzieciom błogosławieństwa. Następnie wszy-
scy procesyjnie weszli do kościoła. Dzieci podczas 
ofiarowania przyniosły do ołtarza swoje dary: chleb 
i winogrona – symbole Eucharystii, kwiaty na ołtarz 
Matki Bożej –  jako wyraz zawierzenia Jej życia oraz 
hostie, które stały się Ciałem Chrystusa. Na koniec 
dzieci wyraziły swoją wdzięczność za dar Pierwszej 
Komunii Świętej. Najpierw podziękowały Bogu za to, 
że w pełni mogą teraz uczestniczyć w Eucharystii, 
następnie rodzicom, kapłanom oraz nauczycielom 
i wychowawcom. Podczas Liturgii śpiewała parafial-
na schola Oazy Dzieci Bożych.
Wystrój kościoła: Mariola Galas



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na utrzymanie 
Domu Księży Emerytów.

 2. W poniedziałek, wtorek i środę podczas nabo-
żeństw majowych będziemy modlić się o urodza-
je i błogosławieństwo dla każdej pracy ludzkiej, 
zwłaszcza na roli.

 3. Do nabycia poświęcone różańce z krzyżem św. Be- 
nedykta, które chronią przed niebezpieczeństwa-
mi duchowymi i fizycznymi, a także różańce z re- 
likwiami św. Siostry Faustyny, do odmawiania Ko-
ronki do Miłosierdzia Bożego.

 4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowie-
dzialni są mieszkańcy ulic: Obozowa (lewa stro- 
na), Jaśminowa, Storczykowa, Irysowa i Dworco-

wa. Ofiary można wpłacać w zakrystii, w kance-
larii i na konto. Dziękujemy mieszkańcom ulic: 
Akacjowa, Lisica oraz Wałowa za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu.

 5. Po Mszy Świętej [dotyczy Mszy rannych i przed-
południowych] zapraszamy do parafialnej kawiar- 
ni na kawę, herbatę i domowe ciasto.

 6. XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Mar-
garetka do Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie 
się w sobotę – 11 czerwca. Wyjazd o godz. 6.30 
sprzed Ośrodka Kultury w Brzeszczach. Szcze-
góły i zapisy w zakrystii. Apostolat Margaretka 
to ruch osób modlących się za kapłanów. Zapra-
szamy do pielgrzymowania nie tylko członków.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
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: dziękczynna 
za otrzymane łaski z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże i opiekę św. JP2 dla 
Niny, Bartosza i Jerzego; w intencjach 
Bogu wiadomych; † Krzysztof Iwasz-
ko; † Kazimierz Grzywa z rodzicami 
i bratem; † Stefania i Józef Fąferko; 
† Józef Krawczyk; † Jadwiga Pszcze-
lińska; † Janina Lenik; † Józefa Łachut; 
† Bonifacy Jarek; † Cecylia Jabłońska; 
† Jerzy Borowczyk; † Władysława Duc; 
† Wanda Płużek; † Stanisława Zemlik; 
† Anna Kadłubiak; † Zbigniew Wrona; 
† Władysława Nowak; † Andrzej Ko- 
zieł; † Czesława Łopatka; † Marta Ce- 
bularz; † Józef Kamiński; † Teresa Ca- 
der w 7 r. śmierci z mężem Andrzejem; 
† Janina Pińska; † Antonina Kozub

PONIEDZIAŁEK – 23 maja
  6.30 † Wiesław Pucka
  6.30 † Bogusława Baran
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla Marianny z okazji urodzin

18.00 † Franciszek Balcarek

WTOREK – 24 maja
  6.30 † Maria Mitoraj-Papla
18.00 † Józefa Firlej

ŚRODA – 25 maja
  6.30 † Krzysztof Iwaszko
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Włady-
sława Zielińska; † Edward Jakóbik; † Je- 
rzy Korczyk; † Michalina Ryszka; † Ja- 
nusz Stadnik; † Bronisława Gancar-
czyk; † Stefania Gałek; † Stefania Karcz; 
† Adam Głowacki; † Kazimierz Szym-
la; † Józef Krawczyk; † Jadwiga Pszcze- 
lińska; † Janina Lenik; † Józefa Łachut

CZWARTEK – 26 maja
  6.30 † Maria Chromik w 17 r. śmierci
  6.30 † Genowefa Cyran
18.00 † Barbara Kozioł z rodzicami

PIĄTEK – 27 maja
  6.30 † Wiesław Pucka
18.00 † Irena i Józef Baran

SOBOTA – 28 maja
  6.30 † Jacek Korczyk
  6.30 † Adam Sosnowiec
18.00 † Zofia Jeleń

NIEDZIELA – 29 maja
  7.00 † Józefa Firlej
  8.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla ojca Rafała z okazji rocznicy 
urodzin i święceń kapłańskich

10.00 † Genowefa Kubasiowska w 6 r. śmierci
11.30 † Małgorzata Albin w 3 r. śmierci
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla Piotra z okazji 50. urodzin


