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Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak
był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał
w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. On wstał, rozkazał wichrowi
i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże
wam brak wiary?”. Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego:
„Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”.
Mk 4, 35-41

„Gdy Bóg nie może uczynić z nas ludzi pokornych, czyni upokorzonych” – zanotował Julien
Green.
Uczniów mających pretensje o to, że nie uciszył burzy, Jezus nazywa bojaźliwymi; zarzuca im
brak wiary.
Wołasz Boga; a On schodzi po kryjomu, puka do drzwi, aleś rzadko w domu – pisał Adam Mickiewicz.

Czym jest bojaźń Boża?

Czym jest pokora?

Ksiądz Andrzej Luter uważa, że wzbudzanie
lęku przed Bogiem, a następnie tłumaczenie,
że Bóg jak dobry ojciec przytuli i z tego lęku
uleczy – to mechanizm schizofreniczny. Bojaźń
Boża nie wynika ze strachu przed sądem czy
karą. Jej podstawą jest szacunek i zaufanie do
Boga, a tym samym do ustanowionych przez
Niego praw i przykazań. To jeden z darów Ducha Świętego.

Nie polega na uniżaniu się czy zaniżaniu własnej wartości. Człowiek pokorny zdaje sobie
sprawę z tego, że nie jest najważniejszy na
świecie, że obok niego żyją inni ludzie, którzy
w wielu sprawach są bardziej kompetentni. Ma
świadomość zarówno swojej własnej wartości,
jak i zależności od innych, przede wszystkim
od Boga. Realnie i obiektywnie ocenia swoje
miejsce we wspólnocie i w świecie.
ks. Eugeniusz Burzyk

Ponad 130 miejsc w naszej parafii
dla młodych Gości na ŚDM 2016 w Krakowie
Na rok przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży (ŚDM)
w Krakowie nasza parafia wyraziła chęć przyjęcia do swoich domów ponad 130 młodych ludzi z zagranicy. Będzie
to czas poprzedzający ŚDM
w Krakowie. Wiemy już, jak będą
wyglądać te Dni w diecezjach –
od 19 do 25 lipca 2016 roku.
Przyjazd grup zagranicznych do
parafii będzie miał miejsce we
wtorek (19 lipca) w godzinach
wieczornych. Wtedy w naszym
parafialnym punkcie przyjęcia młodzieży nastąpi
przywitanie i przydział do
rodzin.
Kolejność następnych trzech
dni będzie różna dla wszystkich grup goszczących w naszej diecezji, mianowicie:

charakterystyczne miejsce związane z kulturą naszego regionu
i muzeum.
Sobota będzie Dniem Zaangażowania Społecznego. Ten dzień
Goście spędzą w parafii, podejmując różne formy zaangażowania społecznego. Będzie
to spotkanie z chorymi i starszymi wiekiem lub samotnymi
oraz podjęcie różnych prac np.
porządkowych czy organizacja
wspólnego wydarzenia kulturalnego czy sportowego.
W niedzielę nastąpi Rozesłanie. Do południa
młodzież spędzi czas
z rodziną, która ich gości
i uczestniczy we wspólnej uroczystej Mszy św.
z parafią. Po obiedzie
w Bielsku-Białej odbędzie
się spotkanie wszystkich przyjezdnych grup
zagranicznych i naszej
młodzieży, zwłaszcza tej,
która wybiera się na Centralne obchody ŚDM do
Krakowa.

Jeden dzień będzie Dniem
Refleksji i Zadumy. Po
modlitwie w naszym kościele o godz. 9.00 młodzież naszej parafii, która bierze udział w ŚDM
wraz z gośćmi wyjedzie
do Oświęcimia. W plaW poniedziałek po śnianie jest zwiedzanie Mudaniu i modlitwie pozeum KL Auschwitz i KL
rannej goście i nasza
Birkenau, spotkanie modlitewne ze Wspól- młodzież wyjadą do Krakowa na Centralne obnotą Braci z Taize oraz Msza św. w jednym chody ŚDM, skąd po Mszy św. z Ojcem Święz kościołów w Oświęcimiu.
tym Franciszkiem, w niedzielę 31 lipca wrócą
Dzień drugi będzie tzw. Ewangelizacją na 8 do domu.

szczytach. Po modlitwie porannej wyjazd
w góry, podczas którego będzie wspólna celebracja dla okolicznych grup na jednym ze
szczytów.

Tak wygląda ramowy plan pobytu młodych
w naszej parafii w dniach poprzedzających
ŚDM w Krakowie. Więcej szczegółów wkrótce.
Prosimy o modlitwę w intencji przygotowań
W trzecim dniu będzie Spotkaniem z kulturą re- i przeżycia ŚDM za rok.
gionu. Wyjedziemy z gośćmi na Pętlę Beskidzks. Marcin Puchałka
ką i zwiedzimy jedno z lokalnych sanktuariów,

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
21-28 czerwca 2015
1. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci
Najświętszego Serca Pana
Jezusa; w tygodniu po
Mszy Świętej wieczornej,
w niedziele o godz. 17.30.

Msza Święta wotywna
o św. Janie Pawle II
22 czerwca 2015 – godz. 18.00
Przez wstawiennictwo Jana Pawła II prosimy:

2. W środę – 24 czerwca obchodzimy
uroczystość Narodzenia Świętego
Jana Chrzciciela.
3. W piątek 26 czerwca
zapraszamy dzieci,
młodzież, rodziców,
katechetów, nauczycieli i wychowawców
na Mszę Świętą dziękczynną z okazji zakończenia roku szkolnego.
4. Przez cały rok szkolny w naszej parafii
trwały intensywne przygotowania do
Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie.
Przygotowania prowadzi ks. Marcin.
5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę
mieszkańcom tzw. Starych
Bloków nr 1, 2 i 3. W bieżącym tygodniu prosimy o to
mieszkańców tzw. „Starych
Bloków” nr 4, 5 i 6.
6. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą
niedzielę na budowę parkingu i brukowanie obejścia kościoła. Dzisiejsza składka
również przeznaczona jest na ten cel.

o zdrowie dla Krzysztofa, o błogosławieństwo Boże dla Marleny, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii z okazji urodzin, o opiekę dla Małgorzaty, o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla wnuka Filipa
i pewnej osoby.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana
Pawła II polecamy zmarłych:
Grzegorz Matusik,
Teresa Cader, Irena Chrapek, Marcin
Adamowicz, Witold
Wójtowicz, Krzysztof Naglik, Bronisław
Bajor, Mieczysław
Korczyk w 2 rocznicę śmierci, Krzysztof
Kopacz z rodzicami,
Maria i Rudolf Pochopień z synami i synową,
Bolesława Świeży z mężem Tadeuszem i synem Markiem.

INTENCJE MSZALNE
21 – 28 czerwca 2015
NIEDZIELA – 21 czerwca
7.00 † Jan Gibas
8.30 † Jan i Franciszka Kwaśny
z synami i córką
10.00 † Witold Narewski w rocznicę śmierci
11.30 Dziękczynna z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże dla Katarzyny
i Marka z okazji 1 rocznicy ślubu
11.30 † Bogusław Babula w 8 r. śm.
18.00 † Józef Kocoń
PONIEDZIAŁEK – 22 czerwca
6.30 † Jan Kucharski
6.30 † Alfred Wiercigroch
18.00 Wotywna do Świętego Jana Pawła II
		
WTOREK – 23 czerwca
6.30 † Emil Kolber
6.30 † Natalia Midor
18.00 † Stanisław Andryszczak
z teściem Zenonem Sawickim
18:00 Rezerwacja (Gibas)
		
ŚRODA – 24 czerwca
6.30 † Jan Wolny z rodzicami
6.30 † Zbigniew Kowalczyk
18.00 Wotywna do MB Bolesnej:
w intencji ks. Jana Zająca, ks. Wiesława Jóźwiaka, ks. Piotra Andryszczaka, ks. Piotra Bratka, ks. Piotra Góry,
ks. Piotra Modelskiego, ks. Piotra Liptaka, ks. Piotra Zawarusa, ks. Pawła
Wójcigi, ks. Pawła Rajdy z okazji imienin
[NSPJ], † Stanisław Kotowoda, Stanisław
Grzywacz, † Janina i Stanisław Dybeł
z synem Kazimierzem, † Janina i Wojciech
Kołodziej, † Tadeusz Kukla

CZWARTEK – 25 czerwca
6.30 † Jerzy Mardaus w 21 r. śm.
6.30 † Władysław Żak
18.00 † Stanisław Małecki w 3 r. śm.
		
PIĄTEK – 26 czerwca
6.30 † Józef Mensfelt w 19 rocznicę śmierci
6.30 † Jan Kucharski
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Danuty z okazji urodzin
		
SOBOTA – 27 czerwca
6.30 † Władysław Walusiak
6.30 † Maria i Aleksy Korczyk
z wnukiem Piotrem
18.00 † Helena i Jan Hatala
		
NIEDZIELA – 28 czerwca
7.00 † Ireneusz Bortlik
8.30 † Ireneusz Sojka
10.00 † Władysława Chrobak
10.00 † Janina Dzwigaj
11.30 † Władysław Blarowski w 2 r. śm.
18.00 † Urszula Morończyk z rodzicami
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