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z Proboszczem

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do
Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”. On
im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy
znalazł się w potrzebie, i był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł
do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie
człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę.
A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł
do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A do nich
powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego?
Życie ocalić czy zabić?”. Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło
po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich
serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Wyciągnął i ręka jego
stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda
zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
Mk 2, 23 – 3, 6

„Legalizm stoi niczym sex-panienka na poboczu wiary, kusząc
nas łatwym rozwiązaniem” – pisze Philip Yancey.

Podkreślając, że szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie
człowiek dla szabatu, Jezus krytykuje legalizm.

Zdaniem Jerzego Nowosielskiego, dopóki ludzie bardziej będą cenili literę od ducha, dopóty nie dojdą do niczego.

Prawo a przykazanie miłości?

Czasem spowiadamy się z tego, że opuściliśmy niedzielną Mszę Świętą z powodu choroby, co nie jest
nawet grzechem lekkim. Uzdrawiając w szabat człowieka z uschłą ręką, Jezus krytykuje legalizm,
czyli ścisłe, czasem ślepe, stosowanie prawa. Nie mówi, że prawo jest złe, jednak zwraca uwagę
na konieczność uwzględnienia przykazania miłości. Prawo jest rzeczą dobrą, a w życiu społecznym
pożądaną i konieczną, jednak są sytuacje, kiedy trzeba wziąć pod uwagę okoliczności, a przede
wszystkim dobro konkretnego człowieka.
ks. Eugeniusz Burzyk

Najważniejszym ołtarzem jest człowiek
31 maja, po Mszy Świętej o godz. 10.00, wyruszyła procesja Bożego Ciała następującymi ulicami: Mickiewicza – Kochanowskiego [ołtarz u Państwa Foksińskich] – Wyspiańskiego [ołtarz u Państwa Matusików] – Kopernika – Wyspiańskiego –
Mickiewicza [ołtarz u Państwa Dobrowolskich]
– Turystyczna [ołtarz na frontonie kościoła].
W kazaniu proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk, dziękując za przygotowanie ołtarzy i udekorowanie trasy, podkreślił, że najważniejszym
ołtarzem jest każdy człowiek, który przyjmuje
w Komunii Świętej Boże Ciało. Zachęcił wiernych do troski o ten ołtarz przez codzienną modlitwę, częstą spowiedź i Eucharystię. „Każdego
dnia podczas Mszy Świętej obchodzimy w naszej
parafii Uroczystość Bożego Ciała. Czasem odbywa się w to w sposób bardzo skromny, nigdy
nie tak uroczyście jak dzisiaj, jednak Eucharystia

zawsze jest tak samo skuteczna” – zapewniał
proboszcz.
W uroczystości wziął udział parafialny chór „Canticum Novum”, poczty sztandarowe górników kopalni „Brzeszcze”, Ochotniczej Straży Pożarnej
z Jawiszowic, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich,
dzieci sypiące kwiaty przed Najświętszym Sakramentem wraz z rodzicami.
Specjalne podziękowania dla mieszkańców, którzy przygotowywali ołtarze i udekorowali trasę
procesji, dla dzieci pierwszokomunijnych za utworzenie „ołtarza żywego”, dla Parafialnego Zespołu Charytatywnego i członków grup formacyjnych za udekorowanie obejścia kościoła; także
dla Służby Liturgicznej, Organisty, Kościelnego,
osób niosących feretrony i baldachim oraz dla
Policji za zabezpieczenie trasy.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziękujemy za przygotowanie procesji Bożego
Ciała: kapłanom, służbie liturgicznej, Panu Kościelnemu, Panu Organiście i chórowi „Canticum
Novum”; pocztom sztandarowym Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawiszowic oraz górnikom kopani
„Brzeszcze”; członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawicielom grup formacyjnych działających w parafii, którzy nieśli feretrony oraz
baldachim, a także dzieciom sypiącym kwiaty przed
Najświętszym Sakramentem. Specjalne podziękowania dla mieszkańców, którzy zaprojektowali i wykonali trzy ołtarze, wykazując się dużym zaangażowaniem i pomysłowością; dla tych, którzy udekorowali trasę procesji; dla dzieci pierwszokomunijnych za utworzenie „ołtarza żywego”, dla Parafialnego Zespołu Charytatywnego za udekorowanie obejścia kościoła oraz dla Policji za zabezpieczenie trasy.
2. W poniedziałek – 4 czerwca zapraszamy kobiety
i wszystkich parafian na wspólną „Modlitwę
Matek” w intencji dzieci, wnuków i chrześniaków.
Modlitwa odbędzie się po wieczornej Mszy, o godzinie 18.30. Po modlitwie zapraszamy matki

oraz uczestników modlitwy na spotkanie i poczęstunek do kawiarni na piętrze kościoła.
3. W piątek – 8 czerwca wyruszy pielgrzymka „Jasna Góra bez kompromisów”, która po 36 godzinach dotrze do Częstochowy. Rozpoczęcie Mszą
o godz. 9.00. Zapraszamy na Mszę nie tylko uczestników, ale ich rodziny, przyjaciół i wszystkich
parafian, którzy pragną modlić się w ich intencji.
W tym dniu z racji uroczystości Najświętszego
Serca Pana Jezusa nie obowiązuje zachowanie postu i wstrzemięźliwości od potraw mięsnych.
4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożone ofiary na prace remontowe mieszkańcom Starych Bloków nr 44, 45 i 46. W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloków 47 i 48.
5. W przyszłą niedzielę – 10 czerwca składka specjalna na prowadzone prace remontowe. Zostały
ukończone nowe toalety obok zakrystii. Trwają
prace w nowym pomieszczeniu dla sprzątających
kościół i przedsionku zakrystii, a także w zakrystii dla służby liturgicznej. Wymieniliśmy dwa kolejne okna antywłamaniowe od strony zakrystii.

Intencje mszalne

NIEDZIELA – 3 czerwca

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		

Tadeusz Darowski
Krzysztof Garlicki w 22 r. śmierci
Stanisława Bocheńska w 3 r. śmierci
O Boże błogosławieństwo dla Władysławy z okazji 80 rocznicy urodzin
12.30		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria Gawron w 20 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 4 czerwca

6.30 † Dorota Borgosz
18.00 † Stefan Kij
18.00		 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB
dla o. Rafała Walczyka z okazji urodzin i rocznicy święceń

WTOREK – 5 czerwca

6.30
6.30
18.00

† Edward Moskwik
† Józef Bojczuk
† Stanisław Andryszczak w r. śmierci

ŚRODA – 6 czerwca
6.30

† Józef Sekuła w 42 r. śmierci z żoną Stefanią i synem Stanisławem
6.30 † Edward Moskwik
6.30 † Rozalia Niedziela
18.00		 Msza Święta wotywna do MB Bolesnej: za †† wypominanych w rocznych
wypominkach, † Zofia i Józef Faruga,

† Edward Walczyk, † Wojciech i Zofia
Jeleń, † Krystyna Bassara, † Dorota
Borgosz, † Zofia Pabian, † Józef Bojczuk, † Rozalia Niedziela, † Stanisława Olszewska, † Stanisław Kułach

CZWARTEK – 7 czerwca

6.30		 Za kapłanów i misjonarzy
6.30 † Edward Walczyk
18.00		 W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 8 czerwca

6.30
18.00

† Edward Walczyk
† Józef Błotko z żoną Elżbietą i synem
Wiesławem

SOBOTA – 9 czerwca

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Władysław Zwoliński
Edward Walczyk
Edward Moskwik
Adam Świąder w 4 r. śm. z rodzicami

NIEDZIELA – 10 czerwca
7.00

† Mieczysław Kolonko z rodzicami i bratem Adamem
8.30 † Antoni Korczyk z żoną Czesławą
10.00 † Ewa Jakubowska
11.30		 Roczki: Lilianna Nycz, Natalia Kózka,
Nataniel Skoś
18.00 † Benedykt Zapała w 4 r. śmierci
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