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Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus
im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”.
Mt 28, 16-20

Święty Augustyn miał sen, że spacerując nad brzegiem morza rozważa najtrudniejsze prawdy

wiary, a przede wszystkim próbuje zrozumieć istotę i działanie Trójcy Świętej.
W pewnej chwili zobaczył dziecko wlewające wodę z morza do dołka w piasku. – Czy naprawdę
myślisz, że tą muszelką przelejesz ogromne morze do maleńkiego dołka?
Chłopczyk uśmiechnął się tajemniczo i odpowiedział: – Prędzej ja przeleję tą muszelką całe morze do tego maleńkiego dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej.

Skąd wiemy, że jeden Bóg jest w trzech Osobach?
W Piśmie Świętym nie ma dosłownego określenia Trójca Święta czy Osoby Boskie. Jedno
z pozdrowień na rozpoczęcie Mszy świętej:
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą
z wami wszystkimi” to słowa św. Pawła, którymi zwraca się do Koryntian (zob. 2 Kor 13, 13).
W Nowym Testamencie widzimy działanie
Trzech Boskich Osób, okazujących człowiekowi swoją zbawczą miłość. Bóg Ojciec dla zbawienia człowieka posyła na świat swojego Syna

(zob. Mk 1, 9-11; J 3, 13-16). Jezus, który dokonuje dzieła zbawienia, uważa siebie za równego
Ojcu (zob. J 14, 9-11), rozmawia z Nim i modli
się do Niego (zob. Mt 26, 39). Duch Święty może
przenikać wszystko, nawet głębokości samego Boga i obdarza człowieka różnymi darami
i zdolnościami (zob. 1 Kor 2, 10), rozlewa
w sercu człowieka Bożą miłość. Trójca Święta
jest największą tajemnicą wiary, którą zrozumiemy w pełni, gdy staniemy przed obliczem Boga.
ks. Eugeniusz Burzyk

Kulisy organizacji pielgrzymki Jana Pawła II
do naszej diecezji – 22 maja 1995 roku (cd.)
Już tydzień przed przybyciem Ojca Świętego dziennikarze Katolickiej Agencji Informacyjnej i oficerowie Biura
Ochrony Rządu odpowiedzialni za mass media zamieszkali na Podbeskidziu. Każdego
dnia zapadały ustalenia dotyczące szczegółów organizacyjnych obsługi prasowej,
a tym samym bezpieczeństwa
Ojca Świętego. Trwała także
weryfikacja danych osób
starających się o akredytację, m.in. sprawdzanie,
czy osoba pragnąca relacjonować pielgrzymkę
jest rzeczywiście dziennikarzem. To było niezmiernie ważne z uwagi
na bezpieczeństwo, gdyż
dziennikarze, a przede
wszystkim fotoreporterzy, zgodnie z naturą
swojej pracy, znajdują się bardzo blisko Ojca
Świętego.
W sumie akredytację otrzymało ponad 540
dziennikarzy z kraju i z zagranicy. Do ich dyspozycji w Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu zorganizowaliśmy trzy centra prasowe.
W odróżnieniu od poprzednich wizyt papieskich
w Polsce przygotowanie obsługi prasowej nie
było dotowane przez państwo. W jej dofinansowanie włączyło się natomiast na zasadzie
sponsoringu wiele firm. Wszystkie centra prasowe wyposażone były w najnowocześniejsze
urządzenia techniczne. W każdym z nich było
po kilkadziesiąt komputerów, faksów i aparatów telefonicznych, z których bez ograniczeń
mogli korzystać dziennikarze z całego świata.
Dziennikarze mogli korzystać zarówno z wersji papierowej, jak i elektronicznej przemówień
papieskich, a także z bogatego zestawu informacji, dotyczącego nie tylko pielgrzymki, ale
i życia Kościoła. Dla dziennikarzy zagranicz-

nych Centrum w Skoczowie
zapewniło symultaniczne tłumaczenie na język angielski.
Wszystkie uzupełnienia tekstów papieskich wystąpień
były natychmiast nanoszone
i rozdawane dziennikarzom.
W dniu pielgrzymki z uwagi na obowiązki przebywałem
praktycznie w każdym miejscu,
w którym znajdował się Ojciec
Święty – w Skoczowie, jak
i w Bielsku-Białej i Żywcu.
Zawsze byłem kilka kroków od Niego. Wspólnie
z oficerami Biura Ochrony Rządu dbaliśmy o to,
by wybrani fotoreporterzy nie podchodzili za
blisko, a z drugiej strony,
aby przez bezpośrednią
ochronę zostali dopuszczeni możliwie blisko w celu zrobienia odpowiedniego zdjęcia.
Przemówienia Ojca Świętego czytałem dopiero wiele dni później, gdyż w dniu wizyty nie
miałem możliwości, by skupić się chociaż na
jednym Jego zdaniu. Natomiast przez następnych kilka miesięcy miałem wiele okazji do
analizy tych tekstów. Stało się tak za sprawą
albumu „Dziedzictwo – Jan Paweł II na rodzinnej ziemi”, który opracowaliśmy wspólnie z redaktorem Jackiem Stroką. Na 240
stronach zaprezentowaliśmy kilkaset zdjęć,
a także teksty przemówień i homilii Ojca
Świętego wygłoszonych w Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu, słowa powitania biskupa
bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego,
a także inne teksty i przemówienia związane
z tą pielgrzymką. Pierwszych 100 egzemplarzy albumu było numerowanych. Egzemplarz
opatrzony numerem 1 biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy przekazał na ręce Ojca
Świętego Jana Pawła II.
ks. Eugeniusz Burzyk

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
31 maja – 7 czerwca 2015
1. Dzisiaj – 31 maja po Mszy Świętej wieczornej [ok. godz. 19.00] nasz parafialny chór
Canticum novum zaprasza na koncert pieśni maryjnych.

Msze Święte odprawiane będą w porządku niedzielnym, jednak nie będzie Mszy
o godz. 11.30.
5. W pierwszy piątek miesiąca – 5 czerwca
spowiedź od 17.00 do 18.00.
6. W sobotę – 6 czerwca od godz. 9.00 odwiedziny chorych parafian.
7. W niedzielę – 7 czerwca odbędzie się
diecezjalna pielgrzymka do Skoczowa –
miejsca urodzenia św. Jana Sarkandra.

2. Od poniedziałku – 1 czerwca codziennie
po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na
nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W niedziele
o 17.30.
3. W środę – 3 czerwca po Mszy świętej wieczornej katecheza dla dorosłych w sali AA.
4. W czwartek – 4 czerwca obchodzić będziemy uroczystość Bożego
Ciała. Po Mszy Świętej
o godz. 10.00 odbędzie
się procesja ulicami: Turystyczną – Mickiewicza –
Kochanowskiego (ołtarz
u Państwa Foksińskich)
– Wyspiańskiego (ołtarz
u Państwa Hałatów) –
Kopernika – Wyspiańskiego – Mickiewicza (ołtarz
u Państwa Dobrowolskich) – Wyszyńskiego (ołtarz na frontonie kościoła). Prosimy
mieszkańców sąsiednich ulic o pomoc
w przygotowywaniu ołtarzy. Zapraszamy
poczty sztandarowe, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Jawiszowic w strojach regionalnych, a także dzieci do sypania kwiatów, dla których próba będzie
we wtorek – 2 czerwca o godz. 17.00.

O godz. 10.30 z kościoła parafialnego pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła wyruszy procesja na Kaplicówkę; o godz. 11.00
pod Krzyżem Papieskim rozpocznie się
Eucharystia pod przewodnictwem księdza
kardynała Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego.
8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, złożoną ofiarę rodzicom tych, którzy przystąpili do bierzmowania, a także mieszkańcom
ulic: Białej, Hubala, Podlesie, Spółdzielczej
i Łęckiej. W bieżącym tygodniu prosimy o to
mieszkańców ulic: Daszyńskiego, Drobniaka i Ofiar Oświęcimia.

INTENCJE MSZALNE
31 maja – 7 czerwca 2015
NIEDZIELA – 31 maja
7.00 † Tadeusz Darowski
8.30 † Łukasz Gawęda w 6 r. śm.
10.00 † Jan Widzyk w 29 r. śm. z rodzicami
i teściami
11.30 O błogosławieństwo Boże dla wnuków: Mateusza, Nadii, Remigiusza
18.00 † Norbert i Gotfryda Oleś z rodzicami
PONIEDZIAŁEK – 1 czerwca
6.30 † Edward Dyrdoń
6.30 † Maria Krzak
18.00 † Stanisław Piskorski
WTOREK – 2 czerwca
6.30 † Józef Papla
6.30 † Wojciech i Zofia Jeleń
18.00 † Helena Rączka
18:00 † Marian Sporysz
ŚRODA – 3 czerwca
6.30 † Stanisław Dzidek
6.30 † Andrzej Kuś
6.30 Za sprzątających z Obozowej i Liliowej
18.00 Wotywna do MB Bolesnej:
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Barbary i Marka w 40 rocznicę
ślubu, o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla kleryka Kamila z okazji
20 rocznicy urodzin (WSD AK)
W intencji kapłanów i misji,
†† z rocznych wypominków, † Teresa
Cader, † Tadeusz Kukla, † Maria Krzak,
† Edward Dyrdoń, † Stanisław Wajdzik,
† Jan Kucharski, † Jerzy Piesta
CZWARTEK – 4 czerwca (Boże Ciało)
7.00 † Czesław Pasko
8.30 † Marian i Janina Oleksy z rodzicami
10.00 Dziękczynna za 75 lat życia z prośbą
o błogosławieństwo Boże dla Brygidy

10.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę NMP dla Jerzego
i Barbary z okazji 35 rocznicy ślubu
10.00 † Maria Pacholik w 25 r. śm.
10.00 † Czesław Obłąk w 1 r. śm.
10.00 † Teresa Cader
18.00 † Benedykt Zapała
PIĄTEK – 5 czerwca
6.30 Za dzieci i młodzież z naszej parafii, aby
mocno pokochały Serce Jezusa [NSPJ]
6.30 † Józef i Maria Pływacz
6.30 † Maria Krzak
6.30 † Natalia Midor
18.00 † Stanisław Andryszczak
SOBOTA – 6 czerwca
6.30 † Stanisław Dzidek
6.30 † Andrzej Kuś
6.30 † Anna Bryła
6.30 † Jerzy Piesta
18.00 Dziękczynna za 50 lat życia z prośbą
o błogosławieństwo Boże dla Ireneusza
NIEDZIELA – 7 czerwca
7.00 † Władysław Blamek w 4 r. śm.
8.30 Za parafian
10.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Elżbiety i Krzysztofa z okazji
35 rocznicy ślubu
11.30 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę NMP dla
Czesława i Anny z okazji 50 rocznicy
ślubu
12.30 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Helena Rączka
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