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z Proboszczem

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby
wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się
modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś
była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo
wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł
do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu
krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem,
nie bójcie się”. Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”. A on rzekł: „Przyjdź”.
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć,
krzyknął: „Panie, ratuj mnie”. Jezus wyciągnął rękę i chwycił
go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do
łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed
Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.
Mt 14, 22-33

Philip

Yancey wyznaje, że duże wrażenie robił na nim Jezus
kroczący po wodzie, marzył, by chociaż raz mógł dokonać takiego wyczynu.

O tym, że spacerowanie po wodzie nie jest wcale takie łatwe
przekonał się sam Święty Piotr, który przestraszył się wiatru
i zaczął tonąć.

Bo cuda nie są po to, aby wystawiać Boga na próbę; zresztą ich
skuteczność nie zależy tylko od mocy Jezusa, ale także od wiary człowieka.
Czym jest cud?

Łacińskie słowo „miraculum” – cud pochodzi od czasownika „mirari” – podziwiać. Święty Augustyn cudem
nazywał to, co będąc trudnym lub niezwykłym, przekracza oczekiwania i siły podziwiającego, podkreślając
jednocześnie cudowność całego Bożego stworzenia. Święty Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicznej pisał:
„O cudzie mówi się w sposób właściwy, gdy coś się dzieje poza porządkiem całej natury”.

Dlaczego cuda rzadko się zdarzają?

Któż z nas nie prosił Boga o cud, szczególnie wtedy, gdy znalazł się w krytycznej sytuacji, a potem nie miał
pretensji, gdy On nie spełnił jego prośby? Cuda nie są normą, tylko czymś wyjątkowym. To Bóg decyduje,
w jakiej sytuacji konieczna jest Jego zbawcza ingerencja i czy konkretny człowiek na nią zasługuje.
ks. Eugeniusz Burzyk

We wtorek – 15 sierpnia
Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Zapraszamy na Msze Święte
o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00,
a także w wigilię uroczystości –
– w poniedziałek 14 sierpnia, o godz. 18.00

Skąd wiemy o Wniebowzięciu Maryi?
Papież Pius XII ogłaszając dogmat [prawdę wiary] o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny,
stwierdził, że Maryja „po zakończeniu biegu ziemskiego życia, została z ciałem i duszą wzięta do
niebieskiej chwały” (Konstytucja Apostolska Munificentissimus Deus). Od XIX w. papieże otrzymywali prośby o ogłoszenie tej prawdy jako obowiązującej w całym Kościele. Podczas obrad I Soboru Watykańskiego 204 ojców poprosiło o uroczyste zdefiniowanie dogmatu o Wniebowzięciu.
Ostateczna decyzja Piusa XII została poprzedzona wysłaniem zapytania w tej sprawie do katolickich biskupów całego świata. Opierając się na
rozważaniach teologów i Ojców Kościoła, papież
napisał: „Dlatego wydaje się rzeczą wprost niemożliwą widzieć, aby Ta, która Go poczęła, porodziła, wykarmiła własnym mlekiem, piastowała
na rękach i tuliła do swego serca, oddzielona
została od Niego po ziemskim życiu, jeśli nie duchem, to przecież ciałem” (Konstytucja Apostolska Munificentissimus Deus).

na oczyszczeniu. Czeka na ponowne połączenie
ze swoim ciałem, które zmartwychwstanie przy
ponownym przyjściu Jezusa na końcu świata.
Obecna forma ciała, zgodnie z prawami natury,
ulegnie zniszczeniu – rozkładowi. Kiedy Maryja
zakończyła ziemskie życie [niektórzy teolodzy
mówią o zaśnięciu] Jej dusza nie została oddzielona od ciała, które również zostało wzięte do
nieba. Jako wolna od jakiegokolwiek grzechu nie
została też poddana sądowi szczegółowemu. Jest
jedynym człowiekiem, który już teraz przeżywa
niebo w całej pełni, a nie tylko duchowo. Inni zbawieni doświadczą tego stanu dopiero przy ponownym przyjściu Jezusa na końcu świata i zmartwychwstaniu ciał. Nie wiemy jakie znaczenie dla
przeżywania zbawienia ma czasowy brak ciała.

Pismo Święte na temat Wniebowzięcia
Nie podaje bezpośrednich dowodów dotyczących
Wniebowzięcia. Do pośrednich zaliczane są między innymi następujące fragmenty: Rdz 3, 15
– Zapowiedź walki szatana i jego królestwa z Mesjaszem i Jego Matką. W tej walce szatan zostaNiebiańskie życie Maryi a inni zbawieni
nie ostatecznie pokonany przez Niewiastę i Jej poW chwili śmierci dusza zostaje oddzielona od ciała tomstwo. Mając udział w ostatecznym zwycięi spotyka się z Bogiem na sądzie szczegółowym. stwie i triumfie nad grzechem, który zawsze zwiąOd razu zostaje zbawiona, potępiona lub podda- zany jest ze śmiercią (zob. Rz 5, 12; 6, 23; 1 Kor

15, 21-26. 54-57), Maryja sama nie podlega śmierci. Ap 12, 5
– Niewiasta obleczona w słońce, która ukazała się na niebie
interpretowana jest jako znak i obraz Wniebowzięcia Maryi.
Łk 1, 35 – Anioł nazwał Maryję „pełną łaski”. Wniebowzięcie
jest ostatnim aktem pełni [dopełnienia] łask, czyli nadprzyrodzonych darów [wolność od grzechu pierworodnego i jakiegokolwiek grzechu] udzielonych Jej przez Boga. Pełność łask
to nie tylko maksymalne uświęcenie duszy, ale także ciała,
gdyż człowiek jest bytem duchowo-cielesnym.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. We wtorek – 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze w porządku niedzielnym. W tym dniu składka przeznaczona jest na budowę
Domu Księży Emerytów w Andrychowie. To obowiązek każdej parafii i całej diecezji, by stworzyć odpowiednie warunki
dla kapłanów przechodzących na emeryturę, którzy często
nie mają już bliskiej rodziny.
2. W piątek – 18 sierpnia, z racji trzeciego piątku miesiąca, po
Mszy Świętej wieczornej, zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
3. Z piątku na sobotę 18/19 sierpnia odbędzie się w kaplicy na
Jasnej Górze nocne czuwanie naszej diecezji przed świętem
Jasnogórskiej Królowej Polski. O godz. 18.30 Msza Święta
w kaplicy Cudownego Obrazu, Droga Krzyżowa na Jasnogórskich Wałach o 19.30. Od Apelu o godz. 21.00 do 4.30 modlitewne czuwanie. Zapisy w zakrystii parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (przy dworcu PKS) do 17
sierpnia, w godzinach jej otwarcia, albo pod numerami telefonów: 33 497 45 99; 33 497 03 40; 532 554 033; 660 408 440.
Szczegóły w gablotce.
4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę mieszkańcom bloku nr 4 z Osiedla Paderewskiego. W tym tygodniu
prosimy o pomoc mieszkańców bloku nr 5 z tego osiedla.
5. W przyszłą niedzielę – 20 sierpnia składka specjalna uzupełniająca na prowadzone prace remontowe.
6. Do puszek przy wyjściu z kościoła członkowie Oazy Rodzin
zbierać będą ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza
parafia objęła opieką.

Statystyka – lipiec 2017
Zapowiedzi:

Agnolo Gaddi, Koronacja Dziewicy,
ok. 1370 r., tempra na drewnie,
National Gallery of Art, Waszyngton
Agnolo Gaddi przedstawił Jezusa, który
nakłada wniebowziętej Maryi koronę. Postacie mają ten sam kolor szat, płaszczy,
a nawet ciała - jakby były ze sobą sklejone. Zwężające się sklepienie podkreśla
ich bliskość. Dla kontrastu na dole obrazu
są dwa takie same, ale rozdzielone, chóry anielskie. Jeden śpiewa dla Jezusa,
a drugi dla Maryi.

Chrzty:

Zmarli:
† Anna Niedziela, lat 103
† Roman Błażkiewicz, lat 87
† Marcin Nowak, lat 41
† Adam Czopek, lat 68

Intencje mszalne
13 – 20 sierpnia

NIEDZIELA – 13 sierpnia

ŚRODA – 16 sierpnia

7.00 † Wacław Karbownik z teściami
8.30 † Stefania i Ludwik Łacny
10.00		 O Boże błogosławieństwo dla Beaty
i Edwarda Jakóbik z okazji 35 r. ślubu
oraz wnuka Dominika z okazji 1 rocznicy urodzin
11.30		 Roczki: Tymoteusz Szyma, Julia Wiśniewska, Julia Gasidło, Zofia Brzóska,
Nikodem Smolarek
18.00		 Msza Święta Fatimska:
		 o Boże błogosławieństwo, potrzebne
łaski i zdrowie dla III Róży Kobiet pw.
św. Teresy, † Andrzej Sieciński w 25
r. śmierci, † Teresa Kuśnierz w r. śm.,
† Eugenia Apryas, † Maria i Ignacy
Paszek, † Wacław Karbownik, † Tadeusz Jakubowski, † Zbigniew Maciejczyk, † Józef Walusiak, † Władysław
Wyrwont, † Mieczysław Ichniowski,
† Jerzy Ściga, † Marcin Nowak

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

PONIEDZIAŁEK – 14 sierpnia
6.30
18.00
18.00

† Mieczysław Ichniowski
† Józef Gąsiorek w 28 r. śmierci
† Ks. Franciszek Janczy [VIII Róża]

WTOREK – 15 sierpnia, Wniebowzięcie
7.00 † Józef Nowak w 16 r. śmierci
8.30		 W intencji Anny i Jana Kowalczyk
z okazji 30 rocznicy ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze
10.00		 Msza Dożynkowa
11.30 † Anna Matyszkowicz z mężem
Stefanem
18.00 † Franciszek Janus w 2 r. śmierci

Jan i Eugenia
Mieczysław Ichniowski
Msza wotywna do MB Bolesnej:
o zdrowie dla Janiny, o zdrowie i potrzebne łaski dla Izabeli z okazji 18 r.
urodzin, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Leopolda i Anieli w 64
rocznicę ślubu, † Zofia Mikołajczyk,
† Helena i Jan Braccy z rodzicami,
† Jerzy Ściga, † Marcin Nowak

CZWARTEK – 17 sierpnia
6.30		 O zdrowie o wiele łask Bożych dla
ks. Jacka Gasidły i ks. Jacka Haca
z okazji imienin [NSPJ]
18.00 † Eugeniusz Latuszek z rodzicami
i braćmi

PIĄTEK – 18 sierpnia
6.30
18.00

† Mieczysław Ichniowski
† Marek Kciuk

SOBOTA – 19 sierpnia
6.30
18.00

† Mieczysław Ichniowski
† Jan Zioberek w rocznicę śmierci

NIEDZIELA – 20 sierpnia
7.00 † Aleksander Zemlik
8.30		 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Beaty i Piotr
Nowak z okazji 5 rocznicy ślubu
10.00		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Adama z okazji 80 r. urodzin
11.30 † Irena Surzyn w 9 r. śmierci
18.00 † Tomasz Brońka w 12 r. śmierci

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl; korekta: ks. Tomasz Łata
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001
Skład i druk:
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD)
tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

