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Niedzielne espresso

z Proboszczem

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie,
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 powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

J 20, 19-23

Jest takie powiedzenie, że na głodnych, niewyspanych i zaniedbanych Duch Święty nie „siada”.
Ci, którzy otrzymali dary Ducha Świętego, to nie byli ludzie przypadkowi, ale uczniowie Jezusa.
„Wszyscy urodziliśmy się wśród błota, tylko niektórzy spoglądają ku gwiazdom” – pisał Oscar Wilde.
Czy Duch Święty jest gołębicą?
Na starożytnym Wschodzie gołąb uchodził za ptaka świętego. Jednak jego chrześcijańska symbolika
wywodzi się z Pisma Świętego. Na końcu potopu
wypuszczona przez Noego gołębica powraca, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego, na
znak, że ziemia znowu nadaje się do zamieszkania.
Gdy Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie,
zstępuje na Niego Duch Święty w postaci gołębicy
i spoczywa na Nim. Czasem w kościołach konsekrowane hostie przechowywane są w metalowych
naczyniach w formie gołębicy, zawieszonych nad
ołtarzem. Pierwszy herb zakonu kamedułów z 1183
roku to dwa białe gołębie na niebieskim tle, pijące ze
złotego kielicha mszalnego.

Duch Święty jest Osobą Boską
Świadczy o tym Jego Boski i samodzielny
sposób działania: przenika wszystko, nawet
samego Boga (zob. 1 Kor 2, 10); oświeca
człowieka i rozpala w jego sercu Bożą miłość (zob. Rz 5, 5); posiada moc odradzania
człowieka (zob. J 3, 5); czyni go dzieckiem
Bożym (zob. Rz 8, 14-16); doskonali jego
modlitwę (zob. Rz 8, 26-27); pomaga mu
wyzwolić się z grzechów ciała (zob. Ga 5,
16-25); udziela darów (zob. 1 Kor 12, 9-11);
jednoczy Kościół i zespala go w Ciało Chrystusa (zob. 1 Kor 12, 12-13).
ks. Eugeniusz Burzyk

Kulisy organizacji pielgrzymki Jana Pawła II
do naszej diecezji – 22 maja 1995 roku
W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy 20.
rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do naszej
diecezji. Sam jej przebieg jest dobrze znany,
jednak najpierw przez kilka miesięcy trwały
żmudne i czasochłonne prace organizacyjne.
Wielu ludzi, czasem głęboko wierzących, nie
dowierzało, że naszą młodą diecezję bielskożywiecką może spotkać tak wielkie wyróżnienie i Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki
do Czech specjalnie przybędzie do Skoczowa
– miejsca urodzenia św. Jana Sarkandra, którego dzień wcześniej kanonizował w Ołomuńcu. Zaskoczenie i radość były
tym większe, gdy okazało się, że
Ojciec Święty zadecydował, by
odwiedzić również Bielsko-Białą
i Żywiec.
Rozpoczęły się przygotowania do pielgrzymki, wypełniające nieraz kilkanaście godzin
dziennie. Najpierw była to praca
w Kurii Diecezjalnej – związana
z duszpasterskim przygotowaniem pielgrzymki i koordynacją
działań. Do moich zadań należało m.in. przygotowanie informacji i materiałów dla poszczególnych parafii w diecezji, zredagowanie i druk
modlitewnika, z którego korzystali pielgrzymi
podczas spotkania z Ojcem Świętym w czasie
Mszy Świętej na Kaplicówce, a w następnym
etapie rozprowadzenie kart wstępu i modlitewników dla kilkuset tysięcy pielgrzymów uczestniczących w spotkaniu z Ojcem Świętym.
Byłem również odpowiedzialny za obsługę
prasową pielgrzymki. Od dnia, w którym zapadła decyzja o przybyciu Ojca Świętego do naszej diecezji, codziennie udzielałem informacji dla prasy, radia i telewizji, pisząc artykuły,
oświadczenia i udzielając wywiadów. W ciągu
trzech miesięcy zorganizowałem i uczestniczyłem w setkach spotkań i konferencji, których
celem było jak najlepsze przygotowanie pielgrzymki. Przyjąłem kilkaset podań dziennikarzy i fotoreporterów z prośbą o akredytację,

czyli o zezwolenie na
uczestniczenie w obsłudze prasowej.
Bezpośrednią obsługę prasową pielgrzymki
prowadziliśmy wspólnie
z Katolicką Agencją Informacyjną przy ścisłej
współpracy Urzędu Wojewódzkiego w BielskuBiałej i oficerów Biura
Ochrony Rządu. Już od marca, czyli na dwa
miesiące przed pielgrzymką wyjeżdżaliśmy
wiele razy do Skoczowa i Żywca, aby organizować i wizytować powstające w tych miejscach
biura prasowe. Ustaliliśmy bardzo dokładnie,
w których miejscach mają być dziennikarze,
fotoreporterzy, dziennikarze radiowi, telewizyjni, a przede wszystkim kamery. W czasie
pielgrzymki nic nie dzieje się przypadkowo.
Jest precyzyjnie wyznaczone miejsce dla fotoreporterów i dziennikarzy; jeśli któryś z nich
podchodził bliżej, to było to ustalone wiele dni
wcześniej. Już na miesiąc przed pielgrzymką
dziennikarze musieli postarać się o akredytację – specjalną przepustkę uprawniającą do
przebywania w wyznaczonym dla nich miejscu. Jednak wcześniej zostali poddani szczegółowej weryfikacji. [Dalszy ciąg za tydzień].
ks. Eugeniusz Burzyk

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24 – 31 maja 2015
1. Dziękujemy za liczne
uczestnictwo w uroczystości Pierwszej
Komunii Świętej,
którą obchodziliśmy
w ubiegłą niedzielę.
Dziękujemy Księdzu
Filipowi za całoroczny trud przygotowania dzieci klas drugich
do przyjęcia tego sakramentu.
2. Dzisiaj przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. Od jutra rozpoczynamy w liturgii
okres zwykły.
3. W dzisiejszą niedzielę przy wyjściu z kościoła do puszek składamy ofiary na Dom
Matki i Dziecka.
4. Jutro – 25 maja obchodzimy
święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
5. We wtorek – 26 maja
Ksiądz Biskup Piotr Greger udzieli sakramentu
bierzmowania młodzieży
z naszej parafii. Dziękujemy księdzu Marcinowi
za przygotowanie kandydatów do przyjęcia
tego sakramentu. Zapraszamy wszystkich
parafian do udziału w tej uroczystości.
6. W piątek – 29 maja zapraszamy na kolejne czuwanie
do sanktuarium MB Bolesnej
w Hałcnowie. Wyjazd autobusu sprzed naszego kościoła o godz. 17.30. Cena 10 zł.
Zapisy i wpłaty w zakrystii.
7. W sobotę – 30 maja w kościele katedralnym pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej
Ksiądz Biskup Roman Pindel udzieli diakonom naszej diecezji święceń kapłańskich.
Kandydatów do święceń polecamy Bogu
w naszych modlitwach.

8. Zapraszamy na
nabożeństwa majowe – codziennie
o godz. 17.30. To
już ostatni tydzień
tych nabożeństw.
Dostępne są jeszcze ostatnie egzemplarze książki
Księdza Proboszcza pt. „Majowa
terapia”, napisanej w celu przybliżenia tych nabożeństw.
Dochód z książek przeznaczony jest na budowę nowego parkingu i zagospodarowanie terenu wokół kościoła.
9. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, złożoną
ofiarę mieszkańcom
ulic: Hallera, Krętej oraz
domów jednorodzinnych
Alei Dworskiej, a także
rodzicom młodzieży
przystępującej do
bierzmowania. W bieżącym tygodniu prosimy o to mieszkańców
ulic: Białej, Hubala, Podlesie, Spółdzielczej
i Łęckiej.
10. Dziękujemy za ofiary na budowę parkingu i zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła.
Prace zostaną rozpoczęte w najbliższych tygodniach.

INTENCJE MSZALNE
24 – 31 maja 2015
i opiekę NMP dla Karoliny z okazji
NIEDZIELA – 24 maja
25 r. ur., † Jerzy Piesta, † Jan Kucharski,
7.00 † Zygmunt Czopek w 5 r. śm.
† Stanisław Wajdzik, † Edward Wolas,
8.30 † W intencji o. Rafała z okazji 10 roczni† Franciszek Kubiczek, † Czesław Grzycy święceń kapłańskich i 40 rocznicy
wa, † Maria Krzak, † Albin i Wiesław
urodzin
Poradowscy, † Antoni Żebrowski
10.00 O błogosławieństwo Boże dla Strażników Miejskich oraz ich rodzin i o zachoCZWARTEK – 28 maja
wanie miejsc pracy
10.00 † Julian Fajferek z synem Bogdanem
6.30 † Zofia Przewoźnik
oraz Anna i Izydor
6.30 † Stanisław Dzidek
11.30 † Stanisława Foks
6.30 † Maria Krzak
18.00 † O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi 18.00 † Jerzy Ziółkowski w 1 r. śm.
z okazji urodzin
		
PIĄTEK – 29 maja
PONIEDZIAŁEK – 25 maja
6.30 † Jan Żak z żoną Anną
6.30 † Zofia Przewoźnik
6.30 † Edward Dyrdoń
6.30 † Maria Krzak
6.30 † Stanisław Dzidek
18.00 † Janusz Mateja w 15 r. śm.
18.00 † Edward Moskwik
18.00 † Jan Kucharski
		
		
SOBOTA – 30 maja
WTOREK – 26 maja
6.30 † Bronisława Piecuch
6.30 † Marian Wołowiec
6.30 † Edward Dyrdoń
6.30 † Irena Chrapek
6.30 † Stanisław Dzidek
18.00 Sakrament Bierzmowania
18.00 † Halina (w 4 r. śm.) i Zdzisław Urbańczyk
		
		
ŚRODA – 27 maja
NIEDZIELA – 31 maja
6.30 † Maria Chromik w 10 r. śm.
7.00 † Tadeusz Darowski
6.30 † Zofia Przewoźnik
8.30 † Łukasz Gawęda w 6 r. śm.
6.30 † Edward Dyrdoń
10.00 † Jan Widzyk w 29 r. śm. z rodzicami
18.00 Wotywna do MB Bolesnej:
i teściami
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
11.30 O błogosławieństwo Boże dla wnuków:
dla Aleksandry Kołek z okazji 80 r. ur.,
Mateusza, Nadii, Remigiusza
o błogosławieństwo Boże dla Ks. Filipa 18.00 † Norbert i Gotfryda Oleś z rodzicami
z okazji imienin [NSPJ], Dziękczynna 		
z prośbą o błogosławieństwo Boże
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