
Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem 
Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Ma-
ria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Nato-
miast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do 
Niego i rzekła: ”Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła 
mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan 
jej odpowiedział: ”Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, 
a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, 
której nie będzie pozbawiona”.

Łk 10, 38-42 
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Istotą gościnności nie jest przecież czerwony dywan, wyżerka i na- 
pitki, ale uwaga poświęcona obcemu” – przypomina Jerzy Surdykowski.

Marta nie spodziewała się takiej reakcji Jezusa, liczyła na to, że zwró-
ci uwagę Marii, która nie przejmowała się przygotowaniem posiłku.

Jak pisze Maria Łoś:
„Marto Marto 
siądź 
słuchaj 
bądź”.

16. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk

Na czym polega gościnność?
Nasza Polska gościnność słusznie kojarzona jest z obficie zastawio-
nym stołem, a tym samym z nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu. 
Niech nasze spotkania odbywają się na wzór Eucharystii, która 
przede wszystkim zapewnia pokarm duchowy. Zbigniew Herbert tak 
wspominał swoją babcię: „Była to kobieta z ogromną gościnnością 
wewnętrzną”.



Zapraszamy do naszej kawiarni, czyli „Farskiej Cegielni”Zapraszamy do naszej kawiarni, czyli „Farskiej Cegielni”
Nasza parafialna „Kawiarnia” – tak potocznie nazy-
wane jest to miejsce – została założona i zaprojek-
towana przez proboszcza ks. Eugeniusza Burzyka. 
Jej otwarcie odbyło się w niedzielę – 21 stycznia 
2018 roku. Od początku miejsce to nie miało cha-
rakteru komercyjnego; jego celem nie był dochód, 
ale przedłużenie Eucharystii; przeniesienie atmos-
fery niedzielnej Mszy Świętej na wzajemnie rela-
cje i międzyosobowe kontakty. To także okazja dla 
parafian, którzy pragną się spotkać po niedzielnej 

Eucharystii, okazując sobie życzliwość, a tym samym budując i umacniając wspólnotę. Spotyka się 
tam młodzież oazowa, Oaza Dzieci Bożych, lektorzy, ministranci, młodzież przygotowująca się do 
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, a także działające w parafii grupy formacyjne. Obecnie, po 
„pandemicznej” przerwie, kawiarnia jest modernizowana, zarówno pod względem obsługi i działal-
ności, jak i wyglądu zewnętrznego. Młodzież wymyśliła specjalny neon, który zaprojektował Miron 
Lisak. Po realizacji neon zostanie umieszczony nad wejściem. Jednak przede wszystkim zmieniła 
się nazwa kawiarni na „Farską Cegielnię”. Nasza parafia leży przy granicy ze Śląskiem i archi-
diecezją katowicką. Tradycje śląskie obecne są także dzięki kopalni, w której pracowało i nadal 
pracuje wielu parafian. W parafiach Górnego Śląska plebania nazywana jest farą, a proboszcz 
farorzem, o czym przypominają czasem pochodzący ze Śląska parafianie, a także młodzież, któ-
ra w szkołach ponadpodstawowych ma kontakt z młodzieżą śląską. To właśnie członkowie Grupy 
Zadań Specjalnych, którzy prowadzą kawiarnię, zaproponowali nawiązanie do tego śląskiego na-
zewnictwa. Druga część nazwy pochodzi od naszego – zbudowanego z cegły – kościoła, a także od 
ceglanych elementów znajdujących się w jego wnętrzu. W naszej „kawiarni” również jest ceglana 
ściana, w surowym stanie, sprzed prawie 40 lat – z czasów budowy kościoła. Na przeciwległej 
ścianie są elementy cegły dekoracyjnej, co stanowi połączenie przeszłości z teraźniejszością. Cegła 
produkowana jest w cegielni, stąd nazwa „Farska Cegielnia”.

W każdą niedzielę, po przedpołu-
dniowych Mszach Świętych, od 
godz. 7.45 do 13.30, młodzież za-
prasza na kawę z dwóch rodza-
jów ekspresów, herbatę, koktaj-
le, lemoniady oraz soki, a także 
na domowe ciasto, lody i orygi-
nalne desery. „Farska Cegielnia” 
czynna jest również po Mszach 
okolicznościowych, co każdora-
zowo podawane jest w ogłosze-
niach. Za poczęstunek składamy 
dobrowolne ofiary, które w cało-
ści przeznaczane są na rzecz na-
szej parafii – działalność duszpa-
sterską i prace remontowe.



 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na pomoc 
Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.

 2. Ze względu na urlop Pana Organisty, dzisiaj 
zamiast tradycyjnych nieszporów o 17.30 
będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.

 3. Przy stolikach z prasą do nabycia m.in. książ-
ka ks. Dawida, którą napisał na podstawie 
swojej pracy doktorskiej oraz różańce z krzy- 
żem św. Benedykta, które chronią przed nie-
bezpieczeństwami duchowymi i fizycznymi,  
a także różańce z relikwiami św. s. Faustyny.

 4. Dziękujemy za złożone ofiary. Nadal trwają 
prace instalacyjne w podpiwniczeniu kościo-
ła, a przede wszystkim w remontowanych po- 
mieszczeniach kotłowni.

 5. W tym tygodniu za czystość w kościele od-
powiedzialni są mieszkańcy Bloków POM – 
24, 36, 40, 42 i 30 przy Mickiewicza. Ofiary 
można wpłacać w zakrystii, w kancelarii i na 
konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom ulic: 
Daszyńskiego, Drobniaka i Ofiar Oświęcimia 
za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 17 lipca
  7.00 † Edward Jakóbik
  8.30 † Julian Bartuś z żoną Marią  

i córką Jadwigą
10.00 † Helena i Józef Nycz  

z zięciem Romanem Krawczykiem
11.30  O błogosławieństwo Boże  

i zdrowie dla Jakuba
18.00 † Aneta Jakóbik
PONIEDZIAŁEK – 18 lipca
  6.30 † Jagoda Barańczyk
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB w dorosłym życiu dla 
Bartłomieja z okazji 18. urodzin

WTOREK – 19 lipca
  6.30 † Józef i Maria Krzak w r. śmierci
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB w dorosłym życiu dla 
Pawła z okazji 18. urodzin

ŚRODA – 20 lipca
  6.30 † Bogusława Korczyk
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo-
sławieństwo Boże i zdrowie dla Marii 
i Agnieszki Śliwy; † Edward Jakóbik; 
† Zenon Stachura; † Jadwiga Chromy; 
† Stanisław Górka; † Henryka Zem-
brzycka; † Joanna i Antoni Maciejczyk 
z synem Zbigniewem; † Władysław 
Wyrwont z żona Anną; † Stanisława 
Ptaszek; † Zbigniew Kozak w 22 r. śm.; 
† Kazimierz Szymla; † Cecylia Jabłoń-
ska; † Anna Kadłubiak

CZWARTEK – 21 lipca
  6.30 † Domicela Duda

18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski 
z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Jana z okazji 90. 
urodzin

PIĄTEK – 22 lipca
  6.30 † Władysław Majda
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 Danuty Wasilak; w intencji Bogu 
wiadomej; † Barbara Mołdawa; † Wie- 
sław Czarnik; † Stefania Duda z rodzi- 
cami; † Maria Stawowczyk; † Zofia Da-
nek w 1 r. śmierci; † Anna Kadłubiak; 
† Zbigniew Wrona; † Kazimierz Szym- 
la; † Józef Kamiński; † Władysław Ski-
ba; † Emilia Pasko; † Andrzej Bielenin; 
† Ryszard Zieliński; † Krystyna Bar-
tczak; † Anna Wawrzyczek; † Marek 
Maciejczyk; † Józef Marcińczyk; † Mie-
czysław Chromy; † Sławomir Patyk; 
† Bronisław Kubik; † Waleria Szostek; 
† Helena Bojda; † Stanisława Mate-
ja; † Halina Czopek; † Maria Bułhak; 
† Jerzy Szaflarski

SOBOTA – 23 lipca
  6.30 † Zofia Lekka z mężem
18.00 † Jarosław Górnicki
NIEDZIELA – 24 lipca
  7.00 † Józef Bogacz w 15 r. śmierci  

z żoną Emmą i synem Andrzejem
  8.30 † Anna i Władysław Turek
10.00 † Józef Łęczycki w 33 r. śmierci 

i Elżbieta Kowalczyk w 7 r. śmierci
11.30 † Maria i Władysław Blarowscy 

z rodzicami
18.00 † Anna i Franciszek Piotrowscy

 6. W przyszłą niedzielę – 24 lipca, z racji wspo-
mnienia św. Krzysztofa, po każdej Mszy św., 
a także w sobotę po Mszy wieczornej, bę- 
dziemy błogosławić kierowców oraz ich po-
jazdy. Każdy kierowca otrzyma brelok do swo- 
jego pojazdu, w formie ledowej latarki ze św. 
Krzysztofem i wizerunkiem patronki naszej 
parafii – Matki Bożej Bolesnej. Przy tej okazji 
będziemy składać ofiary na utrzymanie na-
szego parkingu, wraz z krzewami, oraz napra- 
wę płotu i tablicy informacyjnej, uszkodzonych 
w przez anonimowych kierowców.


