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Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także
Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali.
Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi,
kiedy tu przybyłeś?”. Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego,
że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie,
ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy, Jego to
bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. […] Jam jest chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy
pragnąć nie będzie”.

J 6, 24-35

O. Joachim Badeni w młodości nie klękał podczas Mszy, tylko zginał kolano: „Była bowiem taka

moda, że spodnie muszą mieć idealny kant, a jak się klękało, wtedy kant tracił swoją ostrość”.

Jezus – zapowiadając ustanowienie Eucharystii – przestrzega swoich uczniów, aby nie troszczyli

się o wartości przemijające, które są nietrwałe, ale o pokarm duchowy, który trwa na wieki.

Dariusz Kowalski wspomina goszczącą u niego wnuczkę zesłańca. Po Mszy nie chciała wyjść

z kościoła. Tam gdzie mieszka – na Syberii – niedzielna msza zdarza się raz na kilka miesięcy.

Dlaczego ludzie szukali Jezusa?
Świadkowie cudownego rozmnożenia chleba
zinterpretowali to wydarzenie powierzchownie.
Nie zadali sobie trudu, by dostrzec w nim głębszy sens. Zaczęli szukać Jezusa nie z powodu
dokonanego znaku, którym przybliżył im Boga
i świat nadprzyrodzony, ale dlatego, że rozwiązał ich problemy bytowe: mogli najeść się
do sytości. Jezus przypomina, że wartości do-

czesne przemijają, natomiast duchowe trwają
wiecznie. W filmie Apocalypto starzec jednego
z plemion Majów przestrzega młodszych przed
zachłannością, będącą głodem, którego nie
da się zaspokoić: „Człowiek będzie zdobywał
coraz więcej i więcej, aż przyjdzie dzień, kiedy
świat rzeknie: «Nie mam już nic do ofiarowania»”.

ks. Eugeniusz Burzyk

Z historii naszej parafii i budowy kościoła
Od pisma zezwalającego na budowę nowego
kościoła rozpoczyna się
bój o jego lokalizację.
16 września 1980 r. –
po obustronnych dyskusjach Naczelnika Urzędu w Brzeszczach oraz
proboszcza ks. Henryka
Kieconia i ks. Edwarda
Baniaka – uzgodniono
położenie nowego kościoła w odległości 800 m
od starego, przed blokami, przy zbiegu ulic Turystycznej i Mickiewicza, na polach będących
własnością: Ludwika Pastuszki i Anny Kos
z Jawiszowic. Odkupiono w sumie łącznie
77,5 ara, zatem spokojnie można było przystąpić do kolejnego etapu prac.
24 listopada 1980 r. o godz. 17.00 – w czasie trzydniowej wizytacji parafii św. Marcina –
kardynał Franciszek Macharski poświęcił krzyż
i plac budowy. Wygłosił Słowo Boże, skierował także zachętę do parafian i zapewnienie
o swojej pomocy, jakiej będzie mógł udzielić
przy tej budowie. W czasie tego wydarzenia
obecnych było ok. 3 000 osób.
W sezonie zimowym wybudowano m.in. magazyny, warsztaty, kuchnię, stołówkę, umywalnię, szatnie, zrobiono oświetlenie placu,
nawieziono łupek, by wyrównać teren od strony ul. Turystycznej, zrobiono drogi dojazdowe,
itd. Wszystko po to, aby od wiosny ruszyć ze
wzmożoną pracą.

16 marca 1981 r. – w Wielki Czwartek –
zatwierdzono projekt architektoniczny nowej
świątyni, a dzień później – w Wielki Piątek –
załatwiono wreszcie pozwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych.
Jak zapisał w kronice parafialnej ks. Edward
Baniak: „Słusznie chyba ten kościół buduje się
pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Matko,
któraś współcierpiała, przyczyń się za nami.
Tobie i Synowi Twemu Dom Zbawczy Ofiary
dla ratunku dusz chcemy zbudować”.
[Ciąg dalszy za tydzień].

ks. Tomasz Łata

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 - 9 sierpnia 2015
1. W przyszłą niedzielę
– 9 sierpnia oraz w
niedzielę – 16 sierpnia składka specjalna – na brukowanie
obejścia kościoła i parkingu. Prace są bardzo zaawansowane, dlatego bardzo dziękujemy za ofiary składane na ten cel.

5. W piątek – 7 sierpnia
wyrusza Piesza Pielgrzymka Oświęcimska
na Jasną Górę. Weźmiemy w niej udział
w ramach naszego
dekanatu jawiszowickiego.

2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, a także złożoną
ofiarę mieszkańcom tzw. Starych
Bloków nr 19, 24
i 32. W bieżącym
tygodniu prosimy
o to mieszkańców bloków nr 33 i 34.

6. Diecezjalne Studium
Teologii Rodziny rozpoczęło nabór kandydatów. Podania można składać do końca
sierpnia w Wydziale
Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej
w Bielsku-Białej, ul. Żeromskiego 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-13.00.
Celem Studium jest formacja duchowa studentów. Ma ono pomagać małżonkom w
lepszym przeżywaniu życia rodzinnego oraz
w rozwiązywaniu problemów. Ma też służyć
przygotowaniu chętnych – jako Doradców
Rodzinnych – do dalszej pracy na rzecz
rodzin. Będą mogli za zgodą Księdza Proboszcza –
pomagać w parafii
prowadząc poradnictwo rodzinne,
nauki przedślubne, katechezy oraz
spotkania poświęcone problematyce rodzinnej.

3. W bieżącym tygodniu przypadają – pierwszy
czwartek i piątek miesiąca. W
tych dniach modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne oraz oddajemy cześć Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Spowiedź od godz.
17.00 do 18.00.
4. W czwartek – 6 sierpnia obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego. Msze o 6.30
i 18.00. W tym
dniu z Sanktuarium Matki Bożej w Hałcnowie
po Mszy Świętej
o godz. 8.00 wyruszy diecezjalna
piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
Zakończenie pielgrzymki we wtorek –
11 sierpnia o godz. 14.00 Mszą Świętą na
jasnogórskim szczycie.

INTENCJE MSZALNE
2 - 9 sierpnia 2015
NIEDZIELA – 2 sierpnia
7.00 † Witold Wójtowicz w 1 r. śm.
8.30 † Stanisław Winczowski w 4 r. śm.
10.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Zofii
w 80 rocznicę urodzin
11.30 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Marii Obidzińskiej
w 92 rocznicę urodzin
12.30 Msza chrzcielna
18.00 Rezerwacja [Firganek]
PONIEDZIAŁEK – 3 sierpnia
6.30 † Eleonora Roszak
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę MB dla Jolanty i Józefa
z okazji 30 rocznicy ślubu
		
WTOREK – 4 sierpnia
6.30 † Jerzy Piesta
18.00 † Ewa Krakowska w 3 r. śm.
		
ŚRODA – 5 sierpnia
6.30 † Eleonora Roszak
18.00 Msza wotywna do MB Bolesnej:
za misje i misjonarzy,
za †† wypominanych,
† Natalia Midor

CZWARTEK – 6 sierpnia
6.30 † Maria Pal
18.00 † Marcin Adamowicz w r. śm.
PIĄTEK – 7 sierpnia
6.30 † Eleonora Roszak
18.00 Za uczestników pieszej pielgrzymki
do Częstochowy [NSPJ]
		
SOBOTA – 8 sierpnia
6.30 † Anna i Wojciech Mazur,
oraz †† z rodziny
18.00 † Stefania i Jan Wójcik
NIEDZIELA – 9 sierpnia
7.00 † Alfred i Władysława Tworek
8.30 † Stefania i Ludwik Łacny
10.00 † Marian i Janina Oleksy z rodzicami
11.30 Roczki: Maja Michalik
18.00 † Stanisław Bożek z rodzicami
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