
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali ucznio-
wie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powie-
dział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
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Rozalia BajerRozalia Bajer

Papież Benedykt XVI po swym wyborze modlił się: „Teraz to Ty 
przejmujesz odpowiedzialność. Musisz mnie prowadzić! Ja tego nie 
potrafię. Jeśli mnie chciałeś, to musisz mi też pomóc!”.

Nie tylko papieże, ale także biskupi, kapłani czy osoby zakonne 
mają świadomość, że skuteczność ich działania zależy nie tyle od ich 
zdolności, co od mocy danej im przez Ducha Świętego.

Powyższa postawa dotyczy także wszelkich działań czy inicjatyw po-
dejmowanych przez ludzi świeckich: „Niech się twa dusza jako doli-
na położy, a wnet po niej jak rzeka popłynie duch boży”.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

ks. Eugeniusz Burzyk

W jaki sposób Duch Święty działa w Kościele?
Przede wszystkim w sakramentach. Podczas chrztu oczyszcza z grze- 
chu pierworodnego, odradzając człowieka duchowo. W czasie bierz- 
mowania daje siłę do świadectwa i odwagę do głoszenia Ewange-
lii. W Eucharystii Jego mocą Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, 
a wino w swoją Krew. Jednoczy przystępujących do Komunii z Jezu- 
sem i we wzajemnej wspólnocie, czyniąc ich Kościołem. W sakramen- 
cie pokuty realizują się słowa Jezusa, który powiedział do apostołów: 
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im od-
puszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. W namaszcze-
niu chorych umacnia cierpiących i przebacza im grzechy. Przyjmując 
święcenia kapłani otrzymują Jego moc, by sprawować sakramenty. 
Podczas zawierania małżeństwa udziela darów, dzięki którym mał-
żonkowie mogą dochować przyrzeczeń i wypełniać obowiązki.



8 ton złomu: 600 m rur, 70 grzejników i 2 stare piece8 ton złomu: 600 m rur, 70 grzejników i 2 stare piece
Od kilku tygodni trwają intensywne prace w kotłowni. Zostały usunięte stare piece i wycięte wszystkie 
rury rozprowadzające wraz z nieczynną od lat rozdzielnią. W całości, z najmniejszymi elementami, została 
usunięta instalacja elektryczna wraz ze starymi lampami. Zburzono poziomy przewód kominowy, a w jed-
nym z dwóch głównych kominów zostanie zainstalowany nowy wkład wentylacyjny. Obecnie kotłownia jest 
przebudowywana i przygotowywana pod nowe piece, zgodnie z obecnymi normami i przepisami. Zostaną 
odnowione wszystkie ściany, sufit, a  na podłodze i  części ścian, gdzie zostaną zainstalowane piece, położo-
ne będą płytki. W sumie to prawie 150 m2 ścian i sufitów. Obecnie murowana jest dodatkowa duża ściana 
oddzielająca nową kotłownię od pozostałych pomieszczeń.
Ciężar zezłomowanych ok. 600 metrów bieżących starych rur, a także 70 dużych grzejników, 2 pieców 
i wielu innych elementów – to prawie 8 ton.

ks. Eugeniusz Burzyk



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pracę 
duszpasterską oraz ewangelizacyjną naszej 
diecezji.

 2. O godz. 14.00 zapraszamy na Mszę Świętą 
dla dzieci specjalnej troski, ich rodziców oraz  
opiekunów.

 3. W poniedziałek – 6 czerwca obchodzimy Świę-
to Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. 
Msze Święte o 7.00, 8.30 i 18.00. Intencje 
przyjęte na 6.30 zostaną odprawione o 7.00. 
Kancelaria parafialna będzie nieczynna. Do 
puszek składamy ofiary na Diecezjalny Dom 

Samotnej Matki i Dziecka. W tym dniu odbę- 
dzie się tradycyjna pielgrzymka seniorów oraz 
chorych naszego dekanatu do Sanktuarium 
Chrystusa Cierpiącego w Bielanach, gdzie 
suma odpustowa zostanie odprawiona o go-
dzinie 11.00.

 4. Również w poniedziałek zapraszamy na osta- 
tnią w bieżącym roku szkolnym „Modlitwę Ma- 
tek” w intencji dzieci, wnuków oraz chrześ-
niaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą Świętą 
o godz. 18.00, po której odbędzie się modlitwa 
przed Najświętszym Sakramentem.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 5 czerwca
  7.00 † Stanisław Kozieł
  8.30 † Kazimierz Lasota z rodzicami  

i teściami
10.00 † Stanisława Bocheńska
11.30 † Józefa Firlej
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Stanisław Piskorski

PONIEDZIAŁEK – 6 czerwca,  
Święto NMP Matki Koscioła
  7.00 † Bogusława Baran
  7.00 † Mariusz Dziedzic
  8.30 † Edward Jakóbik
18.00 † Zofia i Józef Faruga
18.00 † Franciszek Pieczka
WTOREK – 7 czerwca
  6.30 † Stanisław Tobiczyk
18.00 † Elżbieta i Józef Błotko  

z synem Wiesławem
ŚRODA – 8 czerwca
  6.30 † Krystyna Kurek
  6.30 † Władysława Zielińska
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: w inten-
cji Bogu wiadomej; † Maria, Zofia, Wie- 

sław, Ludwik Różyccy; † Jagoda Barań- 
czuk; † Domicela Duda; † Adam Gło-
wacki; † Kazimierz Szymla; † Józef Kraw- 
czyk; † Jadwiga Pszczelińska; † Jani-
na Lenik; † Cecylia Jabłońska; † Zbig-
niew Wrona; † Halina Czopek

CZWARTEK – 9 czerwca
  6.30 † Edward Jakóbik
  6.30 † Michalina Ryszka
18.00 † Walenty Liptak
18.00 † Jerzy Przeczek
PIĄTEK – 10 czerwca
  6.30 † Mariusz Dziedzic
18.00 † Władysław Zwoliński
18.00 † Józefa Firlej
SOBOTA – 11 czerwca
  6.30 † Stanisław Kozieł
  6.30 † Edward Jakóbik
18.00 † Irena i Stanisław Wójciga
NIEDZIELA – 12 czerwca
  7.00 † Maria Pacholik
  8.30 † Władysław Kolasa w 18 r. śmierci  

z żonami: Henryką i Marią
10.00 † Stanisława Saternus
11.30  Roczki: Weronika Hanzlik
18.00 † Antoni Korczyk z żoną Czesławą  

i rodzicami

 5. W sobotę – 11 czerwca na spotkania ministrantów 
i Oazy Dzieci Bożych zapraszamy wyjątkowo po 
południu o 15.00, w salkach parafialnych.

 6. W przyszłą niedzielę – 12 czerwca specjalna 
składka inwestycyjna na prace związane z re- 
montem i przebudową kotłowni, a także z in-
stalacją i zakupem pierwszej partii nowych 
rur centralnego ogrzewania oraz grzejników. 
Do puszek będziemy składać ofiary na diece-
zjalny Dom Samotnej Matki i Dziecka.

 7. Przy stolikach z prasą do nabycia różańce 
z krzyżem św. Benedykta, które chronią przed 
niebezpieczeństwami duchowymi i fizycznymi.

 8. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy ulic: Wyspiańskie-

go, Piłsudskiego i Kopernika. Ofiary można 
wpłacać w zakrystii, w kancelarii i na konto. 
Dziękujemy mieszkańcom ulic: Obozowa (pra- 
wa) i Liliowa za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.

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

 10. W bieżącym roku – 16 czerwca procesja Bo-
żego Ciała przejdzie ulicami: Mickiewicza, Ko- 
chanowskiego [ołtarz u Państwa Foksińskich], 
Wyspiańskiego [ołtarz u Państwa Przewoź-
ników], Kopernika i Kombatantów [ołtarz u Pań- 
stwa Kuśnierzów]. Prosimy o zaangażowanie 
sąsiadów w przygotowanie ołtarzy.


