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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Czy się różni modlitwa do Jezusa od „modlitwy” do Maryi i świętych?
Tylko Jezus – będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jedności swojej Boskiej Osoby 
– uczestniczy po Wniebowstąpieniu w mocy i władzy samego Boga. Jest jedynym Pośrednikiem między 
Bogiem a ludźmi (zob. 1 Tm 2, 5). Maryja [podobnie jak i Święci] nie może obdarzać łaskami sama z sie-
bie. Jej zbawienny wpływ na nasze życie ma podstawę w zasługach Jezusa i jest całkowicie zależny od 
Jego pośrednictwa. Łaski, które otrzymujemy są przez Nią wyproszone u Boga. Maryja nie jest bardziej 
litościwa czy miłosierna od Boga Ojca czy Jezusa. Jej miłość i troska o zbawienie człowieka są jedynie 
„odbiciem” miłości Boga. Podczas wesela w Kanie Galilejskiej Maryja pierwsza dostrzega trudną sytu-
ację gospodarzy, jednak cudu dokonuje Jezus (zob. J 2, 3-11).

ks. Eugeniusz Burzyk
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Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przy-
szedł i uzdrowił mu sługę […]. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przy-
jaciół z prośbą: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. 
I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój 
sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię 

temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź», a przychodzi; 
a mojemu słudze: «Zrób to», a robi”. Gdy Jezus to usły-
szał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł 
za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie 
znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do 
domu, zastali sługę zdrowego.

Łk 7, 1-10

„Modlitwa nie działa jak automat z napojami: przycis-
kasz odpowiedni guzik i dostajesz to, co chcesz. Cuda  
są […] cudami, a nie normą codziennego życia” – zau-
waża Philip Yancey.
Może dziwić tak błyskawiczna reakcja Jezusa na proś- 
bę setnika,  rzymskiego dowódcy, którego w ówcze-
snej rzeczywistości trudno zaliczyć do pobożnych czy 
nawet  wierzących.
Jezusowi spodobała się forma prośby, powtarzanej pod- 
czas Mszy Św.: „Panie nie jestem godzien, abyś przy- 
szedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdro- 
wiona dusza moja”.

,



26 maja 2016 roku, po Mszy Św. o godz. 10.00, 
wyruszyła procesja Bożego Ciała następującymi 
ulicami: Wyszyńskiego [ołtarz u państwa Kordu- 
lów] – Kusocińskiego [ołtarz u państwa Lacho-
wiczów] – Piaski [ołtarz u państwa Mleko] – Aleja 
Dworska [ołtarz u państwa Fliśnik-Soból] – Mic- 
kiewicza – Wyszyńskiego.
Mimo iż w tym roku procesja przebiegała przy 
całkowicie zachmurzonym niebie proboszcz pa-
rafii ks. Eugeniusz Burzyk stwierdził, że dawno 
 na naszych ulicach tak silnie nie świeciło słońce 
– „Słońce Najświętszego Sakramentu”. Życzył 
wiernym, aby to Słońce codziennie rozświetlało 
ich zachmurzone problemami życie. Podzięko-
wał tym, którzy zaprojektowali i wykonali ołta- 
rze, wykazując się dużym zaangażowaniem i po- 
mysłowością.

„Dlaczego nie skorzystamy dzisiaj z wyjścia naj-
prostszego, ograniczając się do nabożeństwa 
w kościele?” – pytał w kazaniu ks. Eugeniusz Bu- 
rzyk, podkreślając, że procesja Bożego Ciała nie 
jest okazją do wywyższania się nad innych czy 
eksponowania swojej religijności i pobożności. 
„Wychodząc z Najświętszym Sakramentem poza 
kościół przypominamy o Eucharystii tym, którzy 
odeszli od wiary; zapraszamy ich, by wrócili do 
Kościoła” – dodał proboszcz.

W procesji wziął udział parafialny chór Canti-
cum novum, poczty sztandarowe górników KWK 
„Brzeszcze”, Ochotniczej Straży Pożarnej z Ja-
wiszowic, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
w strojach regionalnych, grupy formacyjne dzia-
łające w parafii, a także dzieci przedszkolne 
oraz dzieci klas 1 i 2 z rodzicami, sypiące kwiaty 
przed Najświętszym Sakramentem.

Słońce na całkowicie zachmurzonym niebie







 1. Dziękujemy uczestnikom procesji Bożego  
Ciała, służbie liturgicznej, Kościelnemu, Or- 
ganiście oraz wszystkim, którzy przygoto-
wali ołtarze. Dziękujemy chórowi, scholi, po- 
cztom sztandarowym, niosącym baldachim 
oraz feretrony, grupom parafialnym, człon-
kiniom Koła Gospodyń Wiejskich, a także 
dzieciom i ich rodzicom za sypanie kwiatów 
podczas procesji.

 2. Codziennie – w ramach oktawy Bożego Cia- 
ła – zapraszamy podczas nabożeństw majo-
wych do udziału w procesji wokół kościoła 
z Najświętszym Sakramentem. W czwartek 
– 1 czerwca procesja odbędzie się po Mszy.

 3. W sobotę – 28 maja o godz. 10.00 w katedrze 
pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej święcenia 
kapłańskie przyjął diakon Dawid Kubień, 
który od sierpnia ubiegłego roku posługuje 
w naszej parafii. W naszym kościele Mszę 
Świętą prymicyjną ksiądz Dawid odprawi 
w niedzielę – 12 czerwca o godz. 11.30.

 4. We wtorek – 31 maja po Mszy Świętej wie-
czornej ks. Adam zaprasza na katechezę dla 
dorosłych z cyklu „Listy Świętego Pawła”. 
Uczestnicy proszeni są o przyniesienie Pi-
sma Świętego.

 5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek 
i sobota miesiąca. W czwartek i piątek spo- 
wiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę – 4 czer- 
wca od 9.00 odwiedziny chorych parafian.

 6. W piątek – 3 czerwca uroczystość Najświę-
tszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu z ra-
cji uroczystości nie obowiązuje zachowanie 
postu oraz wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych.

 7. Polecamy prasę katolicką, nowe książki i al-
bumy, a także zakładki z cytatami biblijnymi 
oraz modlitwą, które otrzymali w prezencie 

uczniowie naszej Szkoły Podstawowej, a tak- 
że dzieci przedszkolne.

 8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
na kwiaty mieszkańcom Starych Bloków nr 
12, 13 i 14. W tym tygodniu prosimy miesz-
kańców bloków nr 15, 16, 17.

 9. W przyszłą niedzielę – 5 czerwca do puszek 
składamy ofiary na Świątynię Opatrzności 
Bożej w Warszawie, która jest wotum wdzię-
czności za wolną Polskę.

 10. Ksiądz Biskup Ordynariusz zaprasza w przy-
szłą niedzielę na diecezjalną pielgrzymkę 
na Kaplicówkę do Skoczowa. 

  O godzinie 10.30 z kościoła pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie wy-
ruszy na Kaplicówkę procesja z relikwiami 
św. Jana Sarkandra oraz św. Jana Pawła II. 
Eucharystii będzie przewodniczył Arcybis- 
kup Senior Damian Zimoń z archidiecezji 
katowickiej, który wygłosi homilię. Tegoro-
czne spotkanie będziemy przeżywać w du- 
chu przygotowania do ŚDM. 

  Do udziału we wspólnym świętowaniu za- 
praszamy szczególnie młodzież oraz rodzi-
ny naszej diecezji, które przyjmą do swoich 
domów pielgrzymów z różnych stron świata, 
przybyłych na spotkanie z Papieżem.

Ogłoszenia duszpasterskie
29 maja – 5 czerwca 2016



Intencje mszalne
29 maja – 5 czerwca 2016

NIEDZIELA – 29 maja
  7.00 † Lucyna i Kazimierz
  8.30 † Julian Fajferek z synem Bogdanem, 

z dziadkami: Anną i Izydorem
10.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Barbary Nawrockiej z okazji 70 
rocznicy urodzin

11.30 † Halina (5 r. śm.) i Zdzisław (2 r. śm.) 
Urbańczyk

18.00 † Władysław i Emilia Chrapek

PONIEDZIAŁEK – 30 maja
  6.30 † Zbigniew Wróbel
  6.30 † Andrzej Kopiasz
18.00 † Genowefa Adamczyk

WTOREK – 31 maja
  6.30 † Zbigniew Wróbel
  6.30 † Andrzej Kopiasz
18.00 † Zenona Cebrat

ŚRODA – 1 czerwca
  6.30 † Stanisław Piskorski
  6.30 † Helena i Rudolf Rączka
  6.30 † Jan i Anna Żak
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o dary Ducha Świętego i opiekę Mat- 

ki Bożej dla kleryka Kamila z okazji  
21 rocznicy urodzin, o zdrowie oraz  
potrzebne łaski dla ks. Tomasza Łaty 
z okazji 10 rocznicy święceń kapłań- 
skich [Oaza Rodzin], za †† wypomi-
nanych w rocznych wypominkach, 
† Jan Widzyk z rodzicami i teściami,  
† Teresa Kramarczyk, † Michalina 
Mucha, † Jan Kwaśniak, † Zbigniew 
Wróbel, † Stanisław Bryła, † Marek 
Lejawka, † Jadwiga Kiebzak

CZWARTEK – 2 czerwca
  6.30  Za kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Leokadia Rychlewicz
18.00  W intencjach Radia Maryja
18.00 † Stanisław Bryła

PIĄTEK – 3 czerwca
  6.30  O błogosławieństwo Boże i potrze-

bne łaski dla ks. Grzegorza z okazji 
10 rocznicy święceń kapłańskich

  6.30 † Stanisław Bryła
  6.30 † Leokadia Rychlewicz
  6.30 † Aleksander Zemlik
18.00  W intencji dzieci i młodzieży z na-

szej parafii, aby mocno pokochały 
Najświętsze Serce Pana Jezusa 
[NSPJ]

SOBOTA – 4 czerwca
  6.30 † Wiesława Straszewska
  6.30 † Stanisław Bryła
  6.30 † Marek Lejawka
  6.30 † Jerzy Sojka
18.00 † Czesław Obłąk w 2 rocznicę śmierci 

z synem Rajmundem

NIEDZIELA – 5 czerwca
  7.00 † Stanisław Andryszczak w r. śm.
  8.30  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Jarosława i Joanny w 25 roczni-
cę ślubu

10.00 † Stanisława Bocheńska w 1 r. śm.
11.30 † Benedykt Zapała w 2 r. śm.
12.30   Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria i Józef Pływacz
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