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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Czy niebo ma swoją bramę?
Obecnie wiemy już, że niebo, podobnie jak czyściec 
czy piekło, nie jest miejscem przestrzennym, ale sta-
nem. Jednak na starożytnym wschodzie niebo uwa-
żano za trwałe sklepienie, do którego, tak jak i do 
świata podziemnego, prowadziły drzwi – brama. 
W  Starym Testamencie patriarcha Jakub miał sen, 
w którym zobaczył drabinę przystawioną do nieba, 
po której wstępowali i zstępowali aniołowie (Rdz 28, 
17). Podobnie św. Jan ma wizję, w której przez otwar-
te drzwi wchodzi do nieba (Ap 4, 1). Opisując nie-
biańskie Jeruzalem mówi o prowadzących do niego 
dwunastu bramach, na których wypisane są imiona 

Apostołów (Ap 21, 12). Jezus nazywając siebie bra-
mą do nieba, mówi o niej w sensie eschatologicznym 
i alegorycznym (J 10, 9).
Jaka jest symbolika bramy?
W starożytności odgrywała doniosłą rolę w życiu mia- 
sta otoczonego murami. Była niejako jego wizytów-
ką, spełniając rolę reprezentacyjną i obronną. Przy 
niej toczyło się życie publiczne, w  jej pobliżu znaj-
dowały się plac i rynek. Tam zatrzymywali się przy-
bywający do miasta kupcy, by handlować i zawierać 
umowy. W pobliżu bramy odbywały się posiedzenia 
sądu, obwieszczano najważniejsze informacje i roz-
porządzenia.

ks. Eugeniusz Burzyk

Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. 
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wie-
lu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Sko-
ro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dwo-
rze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam»; 
lecz On wam odpowie: «Nie wiem, skąd jesteście». Wtedy za-
czniecie mówić: «Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na uli-
cach naszych nauczałeś». Lecz On rzecze: «Powiadam wam, nie 
wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszcza-
jący się niesprawiedliwości ». Tam będzie płacz i zgrzytanie zę- 
bów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proro- 
ków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.

Łk 13, 22-30

Puste piekło? – to zbiór artykułów na temat teologicznego 
sporu nadziei zbawienia dla wszystkich ludzi.
Na pytanie, czy tylko nieliczni będą zbawieni, Jezus odpowia-
da, że wejście prowadzi przez ciasną  bramę.
„Niedaleko od głównej bramy do raju musi być jakaś dziu- 
ra w płocie” – twierdzi Mirosław R. Kaniecki.
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Mszy Świętej dożynkowej – 15 sierpnia 2016 
roku, w uroczystość Wniebowzięcia Najświę-
tszej Maryi Panny – przewodniczył proboszcz 
parafii ks. Eugeniusz Burzyk. Msza Święta zo-
stała zamówiona przez Koło Gospodyń Wiej-
skich z Jawiszowic. „Dziękuję za okazały do-
żynkowy chleb oraz symboliczne owoce pracy 
rąk ludzkich. Jednak dla chrześcijanina ziem-
skie dożynki są jedynie zapowiedzią dożynek 
ostatecznych, kiedy to po śmierci staniemy 
z Bogiem twarzą w twarz. Zapyta wtedy nie 
tylko o owoce naszej pracy fizycznej, które są 
niezmiernie ważne, ale głównie o owoce du-
chowe; o to, co zrobiliśmy dla człowieka, ro-
dziny, najbliższej społeczności, a tym samym 
dla naszego zbawienia. Podczas dzisiejszych 
duchowych dożynek dziękujemy Bogu za każ-
dy, nawet najmniejszy dobry czyn, który uda-
ło nam się dokonać” – powiedział proboszcz, 
dziękując organizatorom uroczystości. Na ko- 
niec, zgodnie z tradycją, poświęcił kwiaty i zio- 
ła. Podczas liturgii gospodynie wykonały pie-
śni przy akompaniamencie akordeonu.

Dożynki w naszej parafii



Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, 
którzy dzielą się wzajemnie swoim doświadczeniem, siłą 
i nadzieją, aby rozwiązać swój problem oraz pomagać in-
nym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem 
uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. W AA nie ma 
żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota 
AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią, organizacją lub instytucją. Nie angażuje się 
w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym 
celem jest pozostać trzeźwymi i pomagać innym alkoholikom osiągnąć trzeźwość.

W naszej parafii spotkania grupy AA odbywają się  
w poniedziałki o godz. 18.00 – w salce na II piętrze kościoła.

Anonimowi Alkoholicy w naszej parafii

 1. W piątek – 26 sierpnia obchodzimy uroczystość 
NMP Częstochowskiej. Z tego powodu, w tym 
dniu nie ma obowiązku zachowania postu oraz 
wstrzemięźliwości od potraw mięsnych.

 2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na 
kwiaty mieszkańcom bloku nr 1 z Osiedla Pade- 

rewskiego. W bieżącym tygodniu prosimy mie-
szkańców bloku nr 2 z tego osiedla.

 3. Dziękujemy za ofiary złożone podczas składki 
remontowo-inwe stycyjnej. Dzięki tym ofiarom 
możemy w miarę na bieżąco regulować rachun-
ki za wykonane prace i zakupione materiały.

Ogłoszenia duszpasterskie
21 – 28 sierpnia 2016



NIEDZIELA – 21 sierpnia
  7.00 † Józef i Agata Bednarz
  8.30 † Emilia i Władysław Chrapek
10.00   Za parafian
11.30 † Irena Surzyn w 8 rocznicę śmierci
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Karolka w 2 rocznicę urodzin

PONIEDZIAŁEK – 22 sierpnia
  6.30 † Krystyna Żak z rodzicami
18.00  Wotywna do Świętego Jana Pawła II

WTOREK – 23 sierpnia
  6.30 † Krystyna Kubulus w 1 r. śmierci
18.00 † Jerzy Rodak w 2 rocznicę śmierci

ŚRODA – 24 sierpnia
  6.30 † Danuta Wiktorowicz
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  w intencji sprzątających ze Starych 

Bloków nr 49, 50, † Bolesława Jajeśni-
ca, † Emil Lukasek, † Władysław Szała-
śny, † Janusz Pest, † ks. Zbigniew Wszo- 
łek, † ks. Andrzej Wąchal, † ks. kardy-
nał Franciszek Macharski

CZWARTEK – 25 sierpnia
  6.30 † Danuta Wiktorowicz
18.00 † Leopold Cełko z żoną i dwoma synami

PIĄTEK – 26 sierpnia
  6.30 † Antoni Martyna
18.00 † Halina Drabek w 1 rocznicę śmierci

SOBOTA – 27 sierpnia
  6.30 † Jerzy Sojka
18.00 † Jan Grzywa w 9 rocznicę śmierci

NIEDZIELA – 28 sierpnia
  7.00 † Michalina Janicka
  8.30 † Stanisław Wójciga w 3 r. śmierci
10.00  O błogosławieństwo Boże dla Edyty 

oraz Stanisława Serafin
11.30  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Małgorzaty i Ryszarda z okazji 35 ro-
cznicy ślubu

18.00 † Julian Fajferek z synem Bogdanem, 
oraz rodzice Michał i Maria
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Intencje mszalne

Msza wotywna do św. Jana Pawła II
22 sierpnia 2016 – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla ofiarodawców z racji 
odwiedzin chorych w I sobotę miesiąca lipca, o wyjście z nałogu alkoholizmu dla pewnej osoby, w intencji Bo-
gu wiadomej, o błogosławieństwo Boże w rodzinie, w intencji Janusza o wyjście z nałogu pijaństwa, o zdrowie 
i błogosławieństwo dla Heleny, Anny, Zbigniewa, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Mikołaja z okazji 
5 urodzin, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Sylwii i Bartłomieja w 6 rocznicę ślubu, o błogosławieństwo 
Boże i zdrowie dla Bogusławy z okazji urodzin, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla ks. Cezarego Dulki 
z okazji imienin [NSPJ]
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: ks. kardynał Franciszek 
Macharski, Stanisław Nowak z rodzicami, Janusz Pest, Władysław Szałaśny, Józefa Jochymek, Marianna Majda 
z rodzicami, Genowefa Kózka, Emilia Bidzińska, Halina Drabek, Władysława Saduś w 5 r. śmierci, Bolesława 
Jajeśnica, Władysława Wnętrzak, Kazimierz Czopkiewicz w 1 rocznicę śmierci, Zofia Jarosz, Emil Lukasek, 
Edward Kojm, Józef Mikołajek, Czesław Rynkiewicz, Apolonia Niedziela, Zygmunt Kózka, Zenona Cebrat, Ge- 
nowefa Adamczyk, Stanisław Mizia, Bernadeta Dutkiewicz, Stanisław Kudzia, Jan Kwaśniak, Franciszek Pa-
stuszka, Franciszek Dybuła, Joanna Śliwka, Władysława Gibas, Mieczysław Bartula, Jerzy Sojka, Andrzej Ko- 
piasz, Stanisław Bryła, Jadwiga Kiebzak, Teresa Kramarczyk, Leokadia Rychlewicz, Aleksander Zemlik, Ka-
zimiera Walusiak, Janusz Czerwik, Teodor Gawęda, Irena Baran, Amalia Ogórek, Genowefa Kubasiowska, Re-
nata Liber, Kazimierz Drobik, Danuta Wiktorowicz, Marzena Bury, Artur Jarski, Julia Stefanowska, Jan Czopek, 
Marianna Kosińska, Jerzy Orawin


