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Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest
chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn
Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówić:
«Z nieba zstąpiłem»?”. Jezus im odpowiedział: […]. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który
z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.
J 6, 41-51

Hostia, którą przyjmujemy w Komunii Świętej wypiekana jest z niekwaszonego [przaśnego]

chleba. Po konsekracji w ciało Chrystusa nie zmienia swoich fizycznych właściwości.

Żydzi nie mogli zrozumieć, w jaki sposób Jezus jest chlebem zstępującym z nieba, a Jego spo-

żywanie ma im zapewnić życie wieczne. Jak może dać im na pożywienie swoje ciało?

Po przeistoczeniu kapłan mówi: „Oto wielka tajemnica wiary!”. To nie człowiek sprawia, że dary

stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, ale Chrystus, który został za nas ukrzyżowany”.

Czy spożywamy prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa?
W czasie każdej Mszy Świętej Jezus mocą Ducha Świętego przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Ustanawiając Eucharystię Jezus nie powiedział: „To jest jakby ciało moje”
czy „Oto symbol mojego ciała”, ale: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” (Mt 26, 26),
a Święty Łukasz dodaje: „To jest Ciało moje,
które za was będzie wydane” (Łk 22, 19). Nie
jest to więc obecność symboliczna, lecz realna; chodzi konkretnie o Jego ciało, które zaraz

po ustanowieniu Eucharystii zostanie wydane
na śmierć. To samo dotyczy Krwi Chrystusa:
„To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”
(Mt 26, 28). Zapowiadając ustanowienie Eucharystii Jezus stwierdził jednoznacznie: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew
moja jest prawdziwym napojem” (J 6, 55).
ks. Eugeniusz Burzyk

Z historii naszej parafii i budowy kościoła
„Historia jest jak dobre stare kino. Przed
twoimi oczami przesuwają się bohaterowie:
zwycięzcy i straceńcy. Ty nie musisz się biedzić nad scenariuszem, bo jest już gotowy”
– stwierdził Quentin Tarantino. My ten scenariusz mamy gotowy w kronice parafialnej.
Trzeba do niej tylko sięgnąć i na nowo odczytać zawarte w niej fakty historyczne. Jak zatem
dalej toczą się losy powstania naszej parafii
i budowy nowej świątyni w Jawiszowicach po
zatwierdzeniu projektu architektonicznego?
Tak naprawdę budowę naszego kościoła –
wykop ziemi pod fundamenty nowego kościoła – rozpoczęto 11 maja 1981 r., kiedy to zostały zebrane wszystkie stosowne pozwolenia.
W następnym miesiącu zaczęto betonować
tzw. „stopy fundamentów”. Niestety, sytuację
utrudniały padające, prawie cały czerwiec i lipiec, deszcze. Zatopiły cały wykop i dopiero
przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawiszowic usunięto wodę. Coraz trudniej było
o materiały, na przykład, aby załatwić choćby
20 ton cementu trzeba było ok. 40 godzin pukania od drzwi do drzwi, stania w kolejce, itd.
Tylko w 1981 r. zużyto 1 090 ton. Zakupiono
stal, drzewo, cegłę, żwir, piasek, wapno i inne
potrzebne materiały. Efekt jednak osiągnięto szybko, bo z 26 na 27 października zalano
tzw. „pierwszą płytę”. Pomagało wtedy ponad
500 osób, praca trwała non stop 22,5 godziny.
W listopadzie rozpoczęto kopanie fundamentów pod plebanię.
12 grudnia 1981 r. ówczesny budowniczy kościoła – ks. Edward Baniak – wyjechał głosić
rekolekcje adwentowe do Skawiny. Dzień później – 13 grudnia – ogłoszono stan wojenny.
Rządząca partia wydała wojnę narodowi, byle
tylko utrzymać się przy władzy. Przeprowadzano masowe. kontrole, aresztowania, internowania. Budowa stanęła w miejscu. Ruszyła
dalej dopiero wiosną nowego roku – 1 marca
1982. Aura sprzyjała pracom budowlanym.
Mury kościoła i plebanii podciągnięto w górę,
po to, aby je później połączyć tzw. „przewiązką”, gdzie zaplanowano sale konferencyjne
i pomieszczenia dla ministrantów.

Nadal trwał stan wojenny. Wszystko zdrożało. Ludzie nie wiedzieli, co będzie dalej. Trudno było gdziekolwiek dojechać, cokolwiek
załatwić. Na drogach pełno było szlabanów.
Jak zanotował ks. Edward Baniak w kronice
parafialnej: „Partia walczy o władzę nad narodem. Dzieło Boże ma inne prawa – walczy
o dusze, o łaskę, o ludzi. Na dzień 10 czerwca
1982 r. – w Uroczystość Bożego Ciała – planujemy poświęcenie i wmurowanie kamienia
węgielnego”. [Ciąg dalszy za tydzień].
ks. Tomasz Łata

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
9 - 16 sierpnia 2015
1. W piątek – 14 sierpnia obchodzimy uroczystość św. Maksymiliana Kolbego, patrona
naszej diecezji. W tym dniu nie obowiązuje
tzw. post piątkowy, czyli wstrzemięźliwość
od potraw mięsnych.
Msze Święte o 6.30
i 18.00. Biskup Bielsko-Żywiecki Roman
Pindel zaprasza do
wspólnego przeżywania 74 rocznicy śmierci św. Maksymiliana
Marii Kolbego, Patrona Diecezji. Uroczystości rozpoczną się
w Oświęcimiu w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego, w piątek 14 sierpnia
o godzinie 8.30, skąd wyruszy pielgrzymka do byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Msza Święta
przy Bloku Śmierci będzie sprawowana
o godzinie 10.30. Dziękując za świadectwo
świętego Maksymiliana za Jego przyczyną
będziemy zanosić modlitwy o dar świętych powołań kapłańskich i zakonnych
szczególnie z naszej Diecezji.

2. W sobotę – 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze Święte
w porządku niedzielnym.
3. Dziękujemy za posprzątanie
kościoła i złożoną ofiarę, także na kwiaty, mieszkańcom
tzw. Starych Bloków nr 33
i 34. W bieżącym tygodniu
prosimy o to mieszkańców
bloku nr 35.
4. Dziękujemy za złożone ofiary na brukowanie obejścia kościoła i parkingu. W przyszłą
niedzielę – 16 sierpnia składka uzupełniająca na ten cel.
5. Dziękujemy także za ofiary nowy rzutnik –
projektor, dzięki którym możemy spłacić
ostatnią ratę za to nowoczesne i funkcjonalne urządzenie.

LIPIEC 2015

Chrzty:

Zapowiedzi:

Pogrzeby:
† Janina Chwieruta, lat 92
† Felicja Fetko, lat 82
† Ludwik Korczyk, lat 101
† Józef Wiełowicz, lat 80
† Władysława Stopa, lat 89
† Maria Kucał, lat 66
† Teresa Głuchowska, lat 88
† Elżbieta Kowalczyk, lat 85

INTENCJE MSZALNE
9 - 16 sierpnia 2015
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, Aleksandra
Nierząd, Kacper Ryszka, Hanna Łacny
18.00 † Stanisław Bożek z rodzicami

PIĄTEK – 14 sierpnia
6.30 † Eugeniusz Latuszek z rodzicami
i braćmi
18.00 † Jan Walusiak z żoną Katarzyną
		
SOBOTA – 15 sierpnia
7.00 † Józef Nowak
8.30 † Władysław Wyrwont
PONIEDZIAŁEK – 10 sierpnia
i Zbigniew Maciejczyk
10.00 Msza Dożynkowa [Koło Gospodyń]
6.30 † Stanisław Suwała
10.00 † Filomena i Jan Kozik
18.00 † Agnieszka i Jan Juras
11.30 O Boże błogosławieństwo dla Kamili
		
w 18 rocznicę urodzin
WTOREK – 11 sierpnia
18.00 † Józef Gąsiorek w 26 r. śm. z rodzicami
6.30 † Jan Pękala w 35 r. śm.
		
18.00 † Krzysztof Borowski w 4 r. śm.
NIEDZIELA – 16 sierpnia
		
7.00 † Stanisław
ŚRODA – 12 sierpnia
8.30 O zdrowie i obfitość Bożych łask
6.30 † Stanisław Suwała
dla ks. Jacka Gasidły i ks. Jacka Haca
18.00 Wotywna do MB Bolesnej:
z okazji imienin [NSPJ]
o błogosławieństwo Boże dla Tomasza
10.00 † Tomasz Brońka w 10 r. śm.
z okazji 18 rocznicy urodzin, za sprzątających ze Starych Bloków nr 19, 24, 32 11.30 † Irena Surzyn w 7 r. śm.
18.00 † Władysława i Tadeusz Palonek
		
CZWARTEK – 13 sierpnia
6.30 † Wacław Karbownik
18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne
łaski dla członkiń i członków Żywego
Różańca oraz radość życia wiecznego
dla zmarłych [IX Róża Męska Świętego
Józefa]
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