
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił 
się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpo-
wiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, 
że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy, 
za kogo Mnie uważacie?”. Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Boże-
go”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym 
nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie 
odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; bę-
dzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do 
wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego sie-
bie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 
powodu, ten je zachowa”.
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

W Teatrzyku Zielona Gęś profesor Bączyński przed wyjściem z do-
mu sprawdza gaz, chowa zapałki, zamyka okna. Akwarium stawia na 
szafie, kota wpycha do szuflady, dzieciom odbiera ostre przedmioty, 
a żonie książki o treści podniecającej. Wyłącza telefon, gasi światła, 
barykaduje klozet, dziurkę od klucza zatyka ligniną. Wychodzi na 
miasto i wpada pod pędzącą z szybkością 60 km/godz. ciężarówkę 
z kapustą…

Polegając jedynie na sobie i działając zgodnie ze swoimi pragnienia- 
mi, człowiek nie jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa. Wszel- 
kie starania o doczesną pomyślność muszą uwzględniać wolę Boga,  
od którego ostatecznie wszystko zależy. Jezus uczy, by całkowicie 
zaufać Bogu, powierzyć Mu siebie i swoje życie: „Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z Mego powodu, ten je 
zachowa”.

Antoine de Saint-Exupéry opisuje historię pilota, który awaryjnie lą- 
dował w Andach na wysokości około czterech tysięcy metrów. Podej- 
rzewał, że jeśli będzie schodzić w dół i zginie, to jego ciała nikt nie 
odnajdzie, a wtedy żona nie otrzyma ubezpieczenia. Nie myśląc 
o sobie, tylko o przyszłości swojej żony, postanowił iść w górę, by um-
rzeć w widocznym miejscu. Dzięki temu dostrzeżono go i odnalezio- 
no żywego.

12. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



Nasi ministranci mistrzami Nasi ministranci mistrzami 
diecezji bielsko-żywieckiejdiecezji bielsko-żywieckiej

W dniach 11-12 czerwca na stadionie „Sprint” w Wa- 
pienicy odbywały się XIV letnie finały turnieju „Bos- 
ko Cup”. To oficjalne piłkarskie mistrzostwa Służby 
Liturgicznej naszej diecezji. Po zdobyciu wicemi-
strzostwa w edycji zimowej, nasz zespół ministran-
tów przez kilka miesięcy solidnie przygotowywał się 
do tych rozgrywek, trenując regularnie w szkolnej 
hali lub na boisku LKS Jawiszowice – pod okiem tre-
nera Pawła Sojki.W sobotę, w pierwszy dzień fina-
łów, zostały rozegrane mecze grupowe, które miały 
wyłonić najlepszą czwórkę turnieju. Nasza drużyna 
trafiła do bardzo trudnej grupy z Jaworzem (najlep-
szą drużyną w zimie) oraz tradycyjnie już ze Starą 
Wsią, z którą gramy regularnie na każdych mistrzo-
stwach. Pierwsze sobotnie starcie było niejako po-
wtórką finału z zimy, kiedy to po dogrywce przegra-
liśmy z Jaworzem 0:2. Tym razem mecz również był 
bardzo wyrównany. Obie drużyny miały dobre sytu-
acje, ale mecz ostatecznie zakończył się bezbram-
kowym remisem. Gdy w kolejnym meczu Stara Wieś 
sensacyjnie ograła Jaworze, nasi ministranci wie-
dzieli, że czeka ich ciężki bój o awans. Mecz ze Starą 
Wsią był bardzo wyrównany, ale gdy padła pierwsza 
bramka autorstwa Jakuba Gizy, wtedy nasi poczuli 
wiatr w żaglach. Ostatecznie udało się wygrać aż 
6:1, po golach Jakuba Gizy (2), Emila Pachoty (2), 
Jakuba Macieja oraz Igora Kwaśniaka. Stało się ja-
sne, że w niedzielę będziemy walczyć o medale, a w 
półfinale zagramy z Istebną. W niedzielę półfinało-
we starcie z Istebną w pełni zasłużenie wygraliśmy 
2:0, po golach Jakuba Gizy z rzutu wolnego oraz 
Ksawerego Gizy. Finał to znowu nieoczekiwane star-
cie ze Starą Wsią, która w drugim półfinale ograła 
Żabnicę 1:0. Mecz finałowy był bardzo trudny. Nasi 
ministranci zdecydowanie przeważali, atakowa-
li niemal cały czas, ale piłka nie chciała wpaść do 
bramki w regulaminowym czasie, co oznaczało do-
grywkę. Przypominał się mecz finałowy z zimy, kiedy 
to też byliśmy lepsi, ale nie mogliśmy zdobyć gola. 
Na szczęście w drugiej części dogrywki z daleka 
uderzył Jakub Maciej, a piłka odbita jeszcze od za-
wodnika ze Starej Wsi znalazła drogę do bramki. Po 



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc 
Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.

 2. Trwa oktawa Bożego Ciała. Codziennie, do 
piątku włącznie, o godz. 17.30, procesja do- 
okoła kościoła, podczas której będziemy śpie- 
wać litanię do NSPJ.

 3. W piątek – 24 czerwca obchodzimy Uroczys- 
tość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym 
dniu z racji uroczystości nie obowiązuje post 
ani wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. 
O godz. 8.00 zapraszamy uczniów Szkoły Pod-
stawowej, a także Grono Pedagogiczne oraz 

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

chwili sędzia zakończył mecz, a to oznaczało, że nasi 
zawodnicy zostali mistrzami diecezji bielsko-żywiec-
kiej w kategorii „Ministrant”. Na koniec rozgrywek 
odebrali puchar dla najlepszej drużyny oraz nagrody 
indywidualne. Najlepszym bramkarzem turnieju zo-
stał Łukasz Krzywolak, a najlepszym zawodnikiem 
turnieju (MVP) Jakub Giza. Nasza parafia była naj-
lepsza nie tylko na boisku, ale również na trybu-
nach. Ministrantów dopingowali rodzice oraz Oaza 
Młodzieżowa. Czas turnieju Bosko Cup to nie tylko 
rozgrywki sportowe, ale także czas nawiązywania 
nowych relacji i przyjaźni. Piękną postawę fair play 
pokazali nasi ministranci, kiedy po wygranym me-
czu finałowym potrafili nie tylko radować się z wy-
granej, ale także pocieszać i doceniać kolegów ze 
Starej Wsi. Nasi ministranci grali w składzie: Łukasz 
Krzywolak, Jakub i Ksawery Giza, Michał i Rafał Ry- 
barczyk, Igor Kwaśniak, Mateusz Walusiak, Jakub Ma- 
ciej, Franciszek Łukowicz, Emil Pachota, Dominik Żak 
i Dawid Kowalczyk. Zespół przygotował Paweł Sojka, 
a opiekunem jest ks. Michał Styła. Gratulujemy wygra-
nej ministrantom; dziękujemy za pomoc w transpor- 
cie i doping rodzicom oraz Oazie Młodzieżowej.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 19 czerwca
  7.00 † Helena i Franciszek Mikołajek 

z synem Andrzejem
  8.30 † Jan Winczowski
10.00 † Bolesława Jajeśnica w 6 r. śmierci 

z mężem Eugeniuszem
11.30 † Witold Narewski z rodzicami 

i teściami
18.00 † Mariusz Zemlik w 2 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 20 czerwca
  6.30 † Waleria Józefowicz z rodzicami 

i rodzeństwem
  6.30 † Władysława Zielińska
18.00 † Jarosław Górnicki
WTOREK – 21 czerwca
  6.30 † Michalina Ryszka
18.00 † Jan Bryś
ŚRODA – 22 czerwca
  6.30 † Jerzy Korczyk
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II: o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie i opiekę Mat- 
ki Bożej dla Janiny Lachendro z oka- 
zji 85. rocznicy urodzin, o błogosławień-
stwo Boże dla mieszkańców ul. Obo- 
zowej (strona prawa); † Józef Drew- 
niak w 46 r. śmierci; † Jan i Ignacja Wol-
ny z synem Janem; † Władysław Maj- 
da; † Krzysztof Iwaszko; † Mieczysław 
Korczyk w 9 r. śmierci z synem Mar-
kiem; † Irena Kraus; † Julian i Hele- 

na Małeccy; † Kazimierz Szymla; † Jó- 
zef Krawczyk; † Jadwiga Pszczelińska; 
† Janina Lenik; † Cecylia Jabłońska; 
† Jerzy Borowczyk; † Władysława Duc; 
† Stanisława Zemlik; † Anna Kadłu-
biak; † Zbigniew Wrona; † Władysła-
wa Nowak; † Czesława Łopatka; † Mar- 
ta Cebularz; † Józef Kamiński; † Wła- 
dysław Skiba; † Emila Pasko; † Kazi-
mierz Karnas

CZWARTEK – 23 czerwca
  6.30 † Jan Otrębski
  6.30 † Jadwiga Hałat w 4 r. śmierci
18.00 † Andrzej Przemyk w 4 r. śmierci
PIĄTEK – 24 czerwca
  6.30 † Józef Mensfelt w 26 r. śmierci
  8.00  Msza Święta na zakończenie roku 

szkolnego i katechetycznego
18.00 † Marian Grzywa w 3 r. śmierci
SOBOTA – 25 czerwca
  6.30 † Jerzy Mardaus
18.00 † Jan Jarmundowicz
NIEDZIELA – 26 czerwca
  7.00 † Bronisława i Zdzisław Kózka 

z rodzicami
  8.30 † Janina Dźwigaj
10.00 † Maria Wilk w 2 r. śmierci
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o błogosławieństwo Boże dla Beaty 
i Jana oraz całej rodziny z okazji 25. 
rocznicy ślubu

18.00 † Józef Kocoń

rodziców na Mszę Świętą z okazji zakończenia 
roku szkolnego i katechetycznego.

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

 5. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiej-
szej składki specjalnej uzupełniającej. W ubie- 
głym tygodniu zainstalowaliśmy 19 dużych 
grzejników, w sumie 470 żeberek. Trwają in- 
tensywne prace związane z przebudową ko-
tłowni i instalacją nowych pieców.

 6. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo- 
wiedzialni są mieszkańcy ulic: Kochanowskie-
go, Kombatantów i Mickiewicza. Ofiary moż-
na wpłacać w zakrystii, w kancelarii i na kon- 
to parafii. Dziękujemy mieszkańcom ulic: Po- 
piełuszki, Wyszyńskiego, Kusocińskiego, Woj- 
ska Polskiego i Grunwaldzkiej za ofiary zło-
żone w ubiegłym tygodniu.

 7. Po Mszy Świętej [dotyczy Mszy rannych i przed- 
południowych] zapraszamy na piętro kościo-
ła na kawę, herbatę i domowe ciasto.


