
Jaka jest najważniejsza podróż w życiu?
Wielu ludzi bardzo lubi podróżować, zachwycać się poznawany-
mi oryginalnymi i ciekawymi miejscami. Każdy wyjazd powinien 
przypominać o naszej „podróży życia”, jaką jest codzienna droga 
do Boga, zaś najpiękniejsze odwiedzone miejsca o jej ostatecznym 
celu, którym jest niebo.

ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz 
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego 
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszy- 
stkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadka-
mi tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś po-
zostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Po-
tem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił 
ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony 
do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do 
Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogo-
sławiąc Boga.
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Ryszard Kapuściński opowiada o przymusie podróżowania; 
kiedy pobędzie dłużej w jakimkolwiek miejscu, nudzi się, 
zaczyna chorować, musi jechać dalej.
Wstępując do nieba Jezus wskazuje na dom ostateczny, cel 
naszego życia, miejsce do którego zdążamy; pomagając w jego 
osiągnięciu „uzbraja mocą z wysoka”.
„Wszędzie czuję się jak w domu, chociaż [a raczej ponieważ] 
nie ma takiego miejsca, które mógłbym nazwać swoim do-
mem” – wyznaje Zygmunt Bauman.
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Peregrynacja okazją do refleksji nad świętością
Uroczystą Mszą Świętą w piątek – 24 maja rozpoczę-
to peregrynację relikwii św. Melchiora Grodzieckiego 
w dekanacie jawiszowickim. Peregrynacja odbyła się 
w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach 
– Osiedle Brzeszcze, gdzie przybyli wierni z całego 
dekanatu wraz ze swoimi duszpasterzami. Relikwie 
wprowadził proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk, 
który podkreślił, że peregrynacja jest dobrą okazją do 
refleksji nad naszą osobistą świętością, pobożnością 
i religijnością. Mszy Świętej przewodniczył wikariusz 
generalny diecezji bielsko-żywieckiej – ks. dr Marek 
Studenski, który pochodzi z tej samej parafii co św. 
Melchior. Podczas kazania przybliżył wiernym życie 
i męczeńską śmierć Świętego w aspekcie naszego 
osobistego „męczeństwa”, związanego z codzienny-
mi problemami duchowymi i fizycznymi, które, mimo 
iż czasem bardzo dokuczliwe, są jednak nie do po-
równania z cierpieniem św. Melchiora i innych mę-
czenników. Podczas liturgii śpiewał parafialny chór 
„Canticum Novum”, obecny był poczet sztandarowy 
górników kopalni „Brzeszcze” oraz członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych. W sobo-
tę przez cały dzień wierni dekanatu jawiszowickiego 
w wyznaczonych godzinach czuwali przed relikwiami. 
Każda parafia przygotowała specjalny program, który 
zawierał pieśni oraz modlitwy zanoszone do Boga za 
wstawiennictwem  św. Melchiora.
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Ogłoszenia parafialne
 1. Dzisiaj o 14.00 w dolnej kaplicy Msza Święta dla 

dzieci specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów.
 2. W poniedziałek – 3 czerwca zapraszamy kobiety i wszy- 

stkich parafian na „Modlitwę Matek” w intencji dzie-
ci, wnuków i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy 
Mszą Świętą wieczorną, po której odbędzie się mo-
dlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

 3. We wtorek – 4 czerwca o godz. 18.45 zapraszamy 
na piąte spotkanie „Szkoły Wiary”, które odbędzie 
się w dolnej kaplicy – na temat oddania Jezusowi 
swego życia jako jedynemu Panu. Zapraszamy za-
równo dorosłych, jak i młodzież.

    4. W środę – 5 czerwca, o godz. 18.30, w dolnej ka-
plicy, zapraszamy na „Jawiszowickie Rozmowy Poświę- 
cone”. Bp Piotr Greger i ks. Jacek Pędziwiatr rozma-
wiać będą z uczestnikami na temat: „O insygniach, 
czyli jak nosi się biskup”. 

 5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pią- 
tek miesiąca. Spowiedź w godz. 17.00 – 18.00.

 6. W piątek – 7 czerwca wyruszy pielgrzymka „Jasna 
Góra bez kompromisów”, która po 36 godzinach do- 
trze do Częstochowy. Rozpoczęcie Mszą o 9.00.

 7. Również w piątek, po Mszy wieczornej, w sali kon-
ferencyjnej odbędzie się spotkanie Rodziny Radia 
Maryja i Czcicieli NSPJ.

 8. W sobotę 8 czerwca o godz. 7.30 z parkingu przed 
kościołem wyjazd dzieci specjalnej troski i ich ro-
dziców na wycieczkę do Jaskini Raj.

 9. W przyszłą niedzielę – 9 czerwca o godz. 18.00 bi- 
skup Piotr Greger udzieli kandydatom z naszej pa-
rafii sakramentu bierzmowania.

 10. Również w przyszłą niedzielę składka specjalna na 
prowadzone prace remontowe. Z racji tego, że ma-
my coraz więcej ministrantów i lektorów, których 
obecnie jest w naszej parafii 38, musimy powiększyć 
zakrystię o dodatkowe pomieszczenie.

 11. W poniedziałek – 10 czerwca o 11.00, w Święto Matki 
Kościoła, do Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bie- 
lanach odbędzie się pielgrzymka seniorów i chorych 
z naszego dekanatu i sąsiednich parafii. 

 12. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mie-
szkańcom bloku nr 3 z Os. Paderewskiego. W tym 
tygodniu, w sobotę po wieczornej Mszy, prosimy 
rodziców kandydatów do bierzmowania.

NIEDZIELA – 2 czerwca
7.00 † Tadeusz Darowski
8.30 † Mieczysław Krauzowicz
10.00 † Stanisława Bocheńska w 4 r. śmierci
11.30 † Maria Porwisz w 1 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Stanisława i Józef Gertner z rodzicami 

i teściami oraz wnukiem Marcinem
PONIEDZIAŁEK – 3 czerwca
6.30 † Stanisław Piskorski
6.30  † Helena Smolik z wnukiem Marcinem
18.00 † Józef Ślusarczyk
18.00 † Julia Bassara
18.00 † Maria Gancarczyk
WTOREK – 4 czerwca
6.30 † Zofia i Wojciech Jeleń
18.00 † Stanisław Andryszczak z rodzicami  

i teściem
ŚRODA – 5 czerwca
6.30   W intencji Bogumiły z okazji rocznicy 

przyjęcia sakramentu bierzmowania  
z prośbą o dary Ducha Świętego

6.30 † Wojciech Korzeniewski
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bożej Bo-

lesnej: † za zmarłych polecanych naszej 
modlitwie w wypominkach rocznych; 
† Jerzy Fyda; † Maria Gancarczyk; † Ro- 
man Sporysz; † Irena Kulig; † Małgorza- 
ta Albin; † Jan Łukowicz; † Ewa Czer- 
wik; † Wanda Ptaszek;  † Adam Szałaśny.

CZWARTEK – 6 czerwca
6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
6.30 † Irena Szalota
18.00  Za żywych i zmarłych członków 

Parafialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Helena Mikołajek w 11 r. śmierci  

z synem Andrzejem
PIĄTEK – 7 czerwca
6.30 † Wiesław Noworyta
9.00  Msza na rozpoczęcie pielgrzymki 

„Jasna Góra – bez kompromisu"
18.00  O błogosławieństwo Boże dla czcicieli 

NSPJ oraz pozostałych wspólnot 
modlitewnych i ich opiekunów (NSPJ)

18.00 † Maria Blarowska
SOBOTA – 8 czerwca
6.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę MB 

dla Kamili z okazji 18 r. urodzin
6.30  † Aleksander Chrapek w 1 r. śmierci
6.30 † Irena Kulig
18.00 † Adam Świąder w 5 r. śmierci
NIEDZIELA – 9 czerwca
7.00 † Elżbieta i Józef Błotko z synem 

Wiesławem
8.30 † Kazimierz Lasota w 1 r. śmierci
10.00 † Benedykt Zapała w 4 r. śmierci
10.00 † Anna Szewczyk
11.30  Roczki: Wojciech Jędrzejczyk, 

Dominik Stefaniak
18.00  Sakrament Bierzmowania

Intencje mszalne


