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Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na
miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło
i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią
na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu
zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich
uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad
nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.
Mk 6, 30-34

Na pytanie, jak otworzyć człowieka na Boga, biskup Andrzej Czaja odpowiada: „Kluczem Ewan-

gelii. Bo jak ja go zacznę otwierać własnymi kluczami, to stworzę jakąś ideologię”.

Zadziwia skuteczność Apostołów, którzy nie znali pedagogiki ani nie dysponowali środkami
przekazu. Podstawą ich sukcesu była nie tylko treść Ewangelii, ale i świadectwo życia.

Kiedy Małe Siostry od Jezusa zamieszkały w marsylskiej dzielnicy rozpusty, prostytutki najpierw

kpiły z nich, a potem, kiedy zobaczyły jak siostry żyją, nabrały do nich zaufania.

Ważniejsze jest nauczanie czy świadectwo?
Dlaczego, mimo ogromnych wysiłków i przemyślnych zabiegów, mamy często tak niewielki wpływ na ludzi czyniących zło czy żyjących
w grzechu? Dlaczego nie słuchają naszych
słusznych uwag i napomnień? Papież Paweł VI
w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi,
O ewangelizacji w świecie współczesnym przypomina: „Człowiek naszych czasów chętniej
słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”.
Jego zdaniem, pierwszym środkiem głoszenia

Ewangelii jest świadectwo życia prawdziwie
i wiernie chrześcijańskiego. Kiedy wrócimy
z kościoła do domu, szkoły czy pracy, ludzie nie
będą interesować się tym, jak było w kościele,
ale uważnie patrzeć, czy dzięki uczestnictwu
we Mszy Świętej staliśmy się lepszymi ludźmi.
Jak ujął to Adam Mickiewicz: „W słowach tylko
chęć widzim, w działaniu potęgę; trudniej dobry dzień przeżyć niż napisać księgę”.
ks. Eugeniusz Burzyk

Z historii naszej parafii i budowy kościoła
„Kto nie pamięta historii skazany jest na jej
ponowne przeżycie” – twierdził George Santayana. Człowiek, który to powiedział, ważył
każde słowo. My w Polsce, w naszych domach
i rodzinach, w naszych parafiach, coraz częściej
zapominamy o swojej historii, o ważnych wydarzeniach dla naszej lokalnej społeczności.
26 czerwca minęła kolejna rocznica erygowania naszej parafii. W świetle intensywnych
prac remontowych, prowadzonych obecnie
przy parafii, warto wrócić do korzeni, przypomnieć sobie jak doszło do wybudowania naszego kościoła oraz powstania nowej parafii
pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze. Wielu z naszych parafian ofiarnie i wytrwale pracowało
przy budowie świątyni i plebanii. Wielu z nas
było naocznymi świadkami tamtych wydarzeń. Znamy je z opowieści, ale sięgnijmy do
źródeł, do kronik parafialnych, co one mówią
na temat tamtych wydarzeń.
Pomysł budowy nowego kościoła i plebanii
zrodził się z powodu budowy nowych osiedli
na terenie parafii św. Marcina w Jawiszowicach. Ludność napływała z całej Polski, aby
pracować w kopalni. Trzeba było objąć ją
troską duszpasterską, scalić w nowych warunkach. Dla zobrazowania tej sytuacji warto
przytoczyć liczby: w 1950 r. na tym terenie
mieszkało ok. 3 200 osób, w 1960 r. – 4 700,
w 1970 r. – 9 300; a w 1980 r. aż 12 400. Niektórzy mieszkańcy Jawiszowic niechętni byli
budowie nowej świątyni na Osiedlu. Chcieli
kościoła w Jawiszowicach, obok starego, który był w fatalnym stanie technicznym i wymagał gruntownego remontu. Poza tym mógł
pomieścić maksymalnie 750 osób.
W czasie wizytacji parafii – 4 stycznia 1967 r.
– biskup Jan Pietraszko zwraca uwagę ówczesnemu proboszczowi – ks. Wacławowi
Heczko – na sprawę budowy nowego kościoła. Ten podejmuje wyzwanie i w czasie kazań
w Boże Narodzenie 1968 r. przestawia ten problem parafianom, którzy mają wypowiedzieć
się pisemnie nt. budowy nowej świątyni. Jeśli

będą „za”, to zostaną skierowane odpowiednie
wnioski do Kurii Metropolitarnej w Krakowie
oraz zostanie zawiązany komitet budowy i będzie ustalona lokalizacja kościoła.
[Dalszy ciąg za tydzień].
ks. Tomasz Łata

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
19 – 26 lipca 2015
1. W dzisiejszą niedzielę
– 19 lipca obchodzimy w naszej diecezji
złoty jubileusz koronacji słynącego łaskami wizerunku Matki
Bożej Rychwałdzkiej.
Rychwałd należy do
głównych sanktuarium maryjnych diecezji
bielsko-żywieckiej. Uroczysta Msza Święta
dziękczynna zostanie odprawiona na sanktuaryjnych błoniach o godz. 15.00. Obecny będzie Prymas Polski – arcybiskup
Wojciech Polak, liczni biskupi i kapłani.
2. W środę – 22 lipca Msza Święta wotywna
ku czci św. Jana Pawła II. Za Jego wstawiennictwem, polecamy Bogu nasze intencje.
3. W sobotę – 25 lipca będziemy obchodzić święto św. Jakuba, apostoła.
4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz
złożoną ofiarę mieszkańcom tzw. Starych
Bloków nr 15, 16 i 17. W bieżącym tygodniu prosimy o to mieszkańców bloków
nr 18, 20 i 21.
5. Dziękujemy za ofiary złożone na brukowanie obejścia naszego kościoła i parkingu.
Obecnie prowadzimy również prace w pomieszczeniu starej kancelarii, przerabianej
na mieszkanie dla księdza diakona, który
w końcu sierpnia rozpocznie roczną posługę w naszej parafii. Są też sukcesywnie wymieniane lampy oświetlające nasz
kościół od zewnątrz.

Msza Święta wotywna
o św. Janie Pawle II
22 lipca 2015 – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo Jana Pawła II prosimy:
o zdrowie dla Krzysztofa, o opiekę dla Małgorzaty, w intencji Mieczysławy z okazji 70 rocznicy urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Stanisława, o błogosławieństwo Boże
dla Angeliki i Leszka z dziećmi.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana
Pawła II polecamy zmarłych:
Grzegorz Matusik, Czesław Stokłosa, Stanisław Dzidek, Irena Chrapek, Krzysztof Naglik,
Czesław Grzywa, Witold Wójtowicz, Marcin
Adamowicz, Helena Rączka, Halina Skrzypiec,
Anna Bryła, Tadeusz Szyma, Czesław Madej,
Marian Sporysz, Maria Kowalczyk, Czesław Gębicki, Władysław Żak, Helena Pastuszka, Anna
Michewicz, Józef Papla, Czesław Jasiewicz,
Tadeusz Wajdzik, Edward Wolas, Helena Micor, Czesław Pasko, Stanisław Łach, Stanisław
Kotowoda, Zofia Przewoźnik, Rozalia Macura,
Ewa Micor-Kmieć, Natalia Midor, Bronisława
Piecuch, Danuta Kordek, Zbigniew Kowalczyk,
Stanisław Suwała, Stanisław Wajdzik, Jan Kucharski, Eleonora Roszak, Halina Polak, Tadeusz Kukla, Teresa Cader, Roman Górka, Teresa
Okulanis, Wiesława Straszewska, Stanisława
Bocheńska, Helena Świątek.

INTENCJE MSZALNE
19 – 26 lipca 2015
		
PIĄTEK – 24 lipca

NIEDZIELA – 19 lipca
7.00 Rezerwacja [Bułhak]
8.30 † Julian Bartuś z żoną Marią,
córką Jadwigą
10.00 † Władysław Kolasa w 11 r. śm.
oraz Henryka w 64 r. śm.
11.30 O zdrowie i wiele łask Bożych
dla ks. Czesława Chrząszcza z okazji
imienin i 20 rocznicy święceń
kapłańskich [NSPJ]
18.00 † Zbigniew Kozak w 15 r. śm.

6.30 † Jan Kucharski
18.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże
i opiekę MB dla Małgorzaty z okazji
40 rocznicy urodzin

PONIEDZIAŁEK – 20 lipca

NIEDZIELA – 26 lipca

6.30 † Jan Kucharski
18.00 † Czesław Wasztyl

7.00 † Aleksander Kubas w 2 r. śm.
8.30 † Jan Garlicki z synem Krzysztofem
10.00 † Józef Łęczycki z rodzicami i teściami
11.30 Rezerwacja [Wcisło]
18.00 Janina i Stanisław Gurowscy
z rodzicami, synem i wnukiem
		

		
WTOREK – 21 lipca
6.30 † Stanisław Suwała
18.00 † Anna Michewicz

		
SOBOTA – 25 lipca
6.30 † Emilia i Stanisław Łach
18.00 Dziękczynno-błagalna w 70 rocznicę
urodzin Kazimiery Nowak

		
ŚRODA – 22 lipca
6.30 † Zbigniew Kowalczyk
18.00 Wotywna do Świętego Jana Pawła II
CZWARTEK – 23 lipca
6.30 † Zbigniew Kowalczyk
18.00 † Józef Bogacz
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