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z Proboszczem

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał,
tak że nawet posilić się nie mogli […]. Tymczasem nadeszła Jego Matka
i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie
tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka
i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją
matką i którzy są braćmi?”. I spoglądając na siedzących wokoło Niego,
rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest
bratem, siostrą i matką”.

Mk 3, 20. 31-35

Bogusław Kaczyński twierdzi, że podporządkował swoje życie sztuce. Pogodził się z tym, że nie

ma rodziny: „Nie wolno udawać, że się jest artystą, i być ojcem, mężem i kimś jeszcze. Ma być
koncentracja w jednym kierunku”.
Jezus nie stawia uczniów i słuchaczy wyżej od rodziny, jednak Jego misja daleko wykracza poza
struktury rodziny czy narodu. Stwarzając pozory dystansu, przygotowuje najbliższych na swoją
męczeńską śmierć i rozstanie.
Sándor Márai przekonuje, że człowiek, któremu Bóg wyznaczył misję, który bierze na siebie
brzemię ludzkich spraw, musi przyjąć także samotność: „Kto jej nie podejmie, jest kuglarzem;
nawet wtedy, gdy go ukrzyżują”.

Czy Jezus lekceważy swoją rodzinę? Jak kochać swoich najbliższych?
Mówiąc, że jego matką i braćmi są
ci, którzy słuchają słowa Bożego,
Jezus wskazuje na pokrewieństwo
najważniejsze – ze swoim Ojcem
w niebie. Dopiero z tego pokrewieństwa czerpiemy silę, aby kochać naszych najbliższych, miłością, którą
wcześniej otrzymujemy od Boga.

Nie wszystkie rodziny są idealne, czasem ich członkowie przychodzą do kościoła, mimo że są ze sobą
skłóceni i nie zamierzają się pogodzić. Po powrocie do
domu postarajmy się zrobić coś dobrego dla bliskich,
przede wszystkim dla tych, którzy nie przyszli dzisiaj
do kościoła. Z drugiej strony nasza miłość do najbliższych nie może być bezkrytyczna, szczególnie wtedy,
gdy czynią zło i postępują niezgodnie z przykazaniami.
ks. Eugeniusz Burzyk

Wstępny projekt zagospodarowania terenu
przed naszym kościołem

PICCOLA, KASZTAN
AKROPOL, PASTELLO
STOPNIE SPLT.,
KASZTAN
MURKI Z CEGŁY
SPLIT, PASTELLO
AKROPOL, GRAFIT
AKROPOL, PASTELLO
AKROPOL, SZARY
KRAWĘŻNIK, SZARY
15x30x100

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
7 – 14 czerwca 2015
1. Codziennie po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy
na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa; w niedziele o 17.30.
2. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom procesji
Bożego Ciała, służbie
liturgicznej, Kościelnemu, Organiście oraz
tym, którzy przygotowali ołtarze. Dziękujemy pocztom sztandarowym, członkiniom
Koła Gospodyń Wiejskich, dzieciom pierwszokomunijnym,
a także dzieciom i ich rodzicom za sypanie
kwiatów podczas procesji.
3. W piątek – 12 czerwca
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji uroczystości nie obowiązuje tzw.
post piątkowy, czyli
wstrzemięźliwość od
potraw mięsnych.
4. Po Mszy Świętej można nabyć najnowszy
album nt. związków Jana Pawła II z naszą
diecezją pt. „Był wśród nas”. Zawiera ok.
200 archiwalnych fotografii z życia Karola
Wojtyły. Został
wydany z okazji
20. rocznicy pobytu Jana Pawła II w naszej
diecezji. Album
zawiera także
niepublikowane
dotąd fotografie Edmunda
Wojtyły – star-

szego brata Jana Pawła II – który pracował
jako lekarz w Szpitalu Miejskim w Bielsku,
gdzie podczas epidemii szkarlatyny, pomagając chorym, zaraził się i zmarł w wieku
26 lat. Ofiara za album przeznaczona jest
na budowę naszego parkingu.
5. Dziękujemy za sprzątanie
kościoła oraz ofiarę mieszkańcom ulic: Daszyńskiego,
Drobniaka i Ofiar Oświęcimia.
W tym tygodniu prosimy o to
mieszkańców: POM – nr 24,
36, 40 i 42 oraz bloku nr 30
przy ul. Mickiewicza.
6. Za tydzień – w niedziele 14 i 21 czerwca
– będzie kolejna składka na budowę parkingu i na brukowanie obejścia kościoła. Już drugi tydzień
trwają intensywne
prace, które są bardzo zaawansowane.
Wstępny projekt parkingu i zagospodarowania terenu przed kościołem dostępny jest także w gablotce parafialnej, przy
głównym wejściu do kościoła. W tym tygodniu została ukończona salka dla młodzieży; mamy nadzieję, że uda się zakupić
zamówione do niej krzesła, stoły, regały
i wieszaki. W bieżącym tygodniu będą kontynuowane prace w pomieszczeniach nad
zakrystią, aneksie kuchennym dla młodzieży oraz w toaletach, z których korzystamy
podczas nabożeństw.

INTENCJE MSZALNE
7 – 14 czerwca 2015
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

CZWARTEK – 11 czerwca
6.30 † Andrzej Kuś
6.30 † Anna Bryła
18.00 † Wiesław Morończyk z rodzicami

PIĄTEK – 12 czerwca
6.30 † Andrzej Kuś
6.30 † Anna Bryła
6.30 † Zbigniew Kowalczyk
18.00 † Janina Zybek w 20 r. śm.
		
SOBOTA – 13 czerwca
6.30 † Andrzej Kuś
PONIEDZIAŁEK – 8 czerwca
6.30 † Anna Bryła
6.30 † Józef i Stefania Sekuła
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże
6.30 † Maria Krzak
dla VII Róży Kobiet Świętej Barbary
18.00 † Stanisław Grzybek z żoną Zofią i synami 18.00 † Franciszka Piotrowska
		
		
WTOREK – 9 czerwca
NIEDZIELA – 14 czerwca
6.30 † Bronisława Piecuch
7.00 Dziękczynna za dar powołania
6.30 † Andrzej Kuś
dla ojca Amosa
18.00 † Stefan Pucka
8.30 † Łukasz Gawęda
18:00 † Wojciech z żoną Katarzyną
10.00 † Jan Winczowski
i synem Stanisławem
11.30 Roczki: Lena Nowak, Hanna Krawczyk
		
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Ireny
ŚRODA – 10 czerwca
i Józefa w 59 rocznicę ślubu oraz
6.30 † Władysław Zwoliński
Marii i Wiesława w 34 rocznicę ślubu
6.30 † Helena Mikołajek w 7 r. śm.
		
z synem Andrzejem
18.00 Wotywna do MP Bolesnej:
† Tadeusz Kukla, † Józef Papla,
† Tadeusz Wajdzik, † Maria Krzak,
† Natalia Midor, † Jan Kucharski,
† Jerzy Piesta
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