
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, 
a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świąty-
ni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął 
i tak się w duszy modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 
ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Posz-
czę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co naby-
wam». Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: «Boże, miej litość dla mnie, 
grzesznika». Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwio-
ny, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony”.
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Ksiądz Michał Heller mówi, by nie pomniejszać swych możliwości; 
ich  właściwe rozeznanie połączone jest z pokorą, dzięki której po-
trafimy ocenić siebie w świetle prawdy.

Obie postawy, faryzeusza i celnika, były niewłaściwe. Jeden ocenił sie- 
bie zbyt dobrze, porównując się z ludźmi, których uznał za gor- 
szych, drugi był dla siebie zbyt surowy.

Jean Vanier zachęca, by zaufać Jezusowi i zaakceptować w sobie 
także „ciemną stronę”, w której mieszka lęk; wtedy da nam świa- 
tło i poczujemy się wolni, żeby działać.

30. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk

Dlaczego modlitwa faryzeusza była niewłaściwa?
Mógł powiedzieć Bogu tyle ważnych rzeczy, a zmarnował czas mo-
dlitwy na wypominanie grzechów celnika i innych ludzi. Słusznie 
uważał, że jego postępowanie jest lepsze niż celnika. Był przeświad-
czony o swojej dobroci i doskonałości. Skupiając jednak całą uwagę 
na grzechach swoich bliźnich, nie był w stanie pracować na sobą 
i rozwijać się duchowo.



Piłkarskie nagrody dla przedstawicieli naszej parafiiPiłkarskie nagrody dla przedstawicieli naszej parafii
W niedzielę – 16 października w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie odbyła się coroczna Gala 
Piłkarska Bosko Cup, która podsumowała i zamknęła sezon 2021/22; bardzo udany dla naszych mi-
nistrantów, którzy zdobyli tytuł wicemistrzów halowych oraz mistrzów diecezji bielsko-żywieckiej 
na boiskach trawiastych. W gronie zaproszonych gości byli przedstawiciele naszej parafii, a wśród 
nich ks. Michał Styła – nominowany w kategorii „Opiekun Roku” oraz Jakub Giza – nominowany 
w kategorii „Odkrycie Roku”. W plebiscycie na opiekuna roku zwyciężył Tomasz Dybczyński – tre-
ner drużyny z Pogórza, natomiast drugie miejsce, zarówno w głosowaniu internautów, jak i organi-
zatorów, zajął ks. Michał, opiekun naszych ministrantów. W plebiscycie na odkrycie roku pierwsze 
miejsce zajął Jakub Giza z naszej parafii, a najlepszym piłkarzem ubiegłego sezonu w kategorii 
„Lektor młodszy” został Nikodem Cibor z Rzyk. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych suk-
cesów naszym ministrantom i lektorom.



 1. Dziękujemy o. Sławomirowi Zielińskiemu za 
wygłoszenie misji parafialnych z okazji 10-le- 
cia konsekracji naszego kościoła. Dzisiaj moż- 
na jeszcze złożyć do puszek ofiarę na pra- 
cę duszpasterską i pomoc wiernym w archi-
diecezji lwowskiej, gdzie pracuje o. Sławomir.

 2. Dzisiaj, o godz. 19.00, zapraszamy na koncert 
dla uczczenia 10. rocznicy konsekracji kościo-
ła pt. „Dźwięki ziemi i przestworzy”.  Będzie 
to premiera utworu autorstwa Wacława Go-
lonki, który powstał w ramach programu rea- 
lizowanego przez Narodowy Instytut Muzy- 
ki i Tańca. W wykonaniu znanych artystów za- 
brzmią utwory na organy, cztery rodzaje klar-
netów, fortepian cyfrowy oraz instrumenty 
perkusyjne.

 3. Od jutrzejszego poniedziałku – 24 paździer-
nika [Mszy o 6.30] do soboty – 29 październi-
ka [Mszy św. porannej], z powodu wymiany 

okien w kościele, Msze Święte i nabożeństwa 
różańcowe odprawiane będą w kaplicy dolnej.

 4. W czwartek – 27 października, po Mszy wie-
czornej, w kaplicy kościoła odbędzie się spot- 
kanie dla rodziców młodzieży z klas 8 Szkoły 
Podstawowej, która przygotowuje się w bieżą- 
cym roku do przyjęcia Sakramentu Bierzmo-
wania.

 5. Po każdej Mszy oraz w godzinach urzędowa-
nia kancelarii, przyjmujemy wypominki jed-
norazowe i roczne. Wypominki to tradycyj- 
na modlitwa za naszych zmarłych, którzy ode-
szli pojednani z Bogiem, ale muszą jeszcze 
odpokutować za grzechy w czyśćcu. Pamięć 
o nich, dzięki wypominkom, może skrócić im 
cierpienia i przyspieszyć spotkanie z Bogiem 
w niebie. Na stolikach z prasą są do zabrania 
specjalne formularze wypominkowe.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Odnowiliśmy Krzyż MisyjnyOdnowiliśmy Krzyż Misyjny
Krzyż Misyjny, który od lat stoi po prawej stronie głównego wejścia do kościoła, został wyczyszczo-
ny, kilkakrotnie pomalowany, a wcześniej zakonserwowany odpowiednimi preparatami. Dziękujemy 
osobie, która zasponsorowała jego odnowienie i pokryła koszt materiałów, a także parafianom, któ-
rzy najpierw zdjęli krzyż do konserwacji, a po kilku dniach pomogli umieścić go na swoim miejscu. 
Podziękowania dla p. Jerzego Zajdy, który wybrał odpowiednią czcionkę i wygrawerował datę roz-
poczynających się misji. Wcześniej na krzyżu wygrawerowane zostały daty wszystkich misji, które 
przeżywała nasza parafia od 1995 roku. 
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 23 października
  7.00 † Marian Oleksy w 13 r. śmierci  

z żoną Janiną i rodzicami
  8.30 † Mieczysława Brzeziecka  

z synem Andrzejem w r. śmierci
10.00 † Janina Dźwigaj
11.30 † Za zmarłych z rodziny Zimnalów
18.00 † Stanisława i Leszek Kliś z rodzicami
PONIEDZIAŁEK – 24 października
  6.30 † Anna Michewicz
  6.30 † Zbigniew Podosek
  6.30 † Janina Miśkowiec
18.00 † Kamil Łacek w 8 r. śmierci
18.00 † Maria i Szymon Gołąb oraz 

† Czesław Rymarczyk z rodzicami
WTOREK – 25 października
  6.30  †  Artur Tyclik
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Eweliny z okazji 
40. urodzin

ŚRODA – 26 października
  6.30 † Aleksandra Gawęda
  6.30 † Janina Miśkowiec
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: w inten- 
cji Bogu wiadomej; † Eugenia Kutniak 
w 1 r. śmierci; † Rozalia Gibas; † Kazi- 
mierz Wójcik; † Wiesław Naparło; † Wła- 
dysław Mitoraj; † Ryszard Zieliński; † Ha- 

lina Czopek; † Edward Jakóbik; † Sta- 
nisław Kozieł (†6.04.2022); † Włady-
sława Zielińska

CZWARTEK – 27 października
  6.30 † Edward Pałka w 2 r. śmierci
  6.30 † Irena Bułka
18.00 † Marian Pałka w r. śmierci
18.00 † Marta Hojdas
PIĄTEK – 28 października
  6.30 † Augustyn Duc
  6.30 † Wanda Uziembło
18.00 † Aleksandra Pękala w 2 r. śmierci
18.00 † Oleksander Bilanski w 7 r. śmierci
SOBOTA – 29 października
  6.30  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Małgorzaty

  6.30 † Marta Hojdas
  6.30 † Irena Bułka
18.00 † Zofia i Mieczysław Mikołajczyk
NIEDZIELA – 30 października
  7.00 † Jerzy Tuszyński w 8 r. śmierci
  8.30 † Wiesław Pysz
10.00 † Fryderyk i Helena Moskała  

w r. śmierci
11.30 † Czesław Surzyn w 2 r. śmierci
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Mateusza i Joanny 
Romanek z okazji 15. Rocznicy ślubu

 6. Dostępna jest księga intencji mszalnych na 
rok 2023. Intencje prosimy zamawiać w go- 
dzinach urzędowania kancelarii i bezpośre-
dnio po Mszach.

 7. W tym tygodniu za kwiaty i czystość w koś-
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych 
Bloków nr 49 i 50. Ofiary można wpłacać 
w zakrystii, w kancelarii i na konto parafii. 
Dziękujemy rodzicom młodzieży, która przy-

stąpiła do Sakramentu Bierzmowania oraz 
mieszkańcom Starych Bloków nr 47 i 48 za 
ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 8. W przyszłą niedzielę – 30 października do pu- 
szek będziemy składać ofiary na pomoc Syryj- 
skiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.

 9. Po Mszy Świętej młodzież zaprasza do ka-
wiarni na piętrze kościoła na kawę, herbatę 
i domowe ciasto.


