
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, mio-
tana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży 
nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zo-
baczywszy 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 wo-
dzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł 
się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”. Jezus 
natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Czemu 
zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uci-
szył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: 
„Prawdziwie jesteś Synem Bożym”. 
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Philip Yancey wyznaje, że wyjątkowe wrażenie robił na 
nim Jezus kroczący po wodzie. Marzył, by chociaż raz mógł 
dokonać takiego wyczynu w szkole. Przemknąć przez klasę 
jak anioł, zamykając swoją lewitacją usta tym wszystkim, 
którzy wyśmiewali jego i innych „świętoszków”.
O tym, że spacerowanie po wodzie nie jest łatwe przekonał się 
sam Święty Piotr, który przestraszył się wiatru i zaczął tonąć. 
Cuda nie są po to, by wystawiać Boga na próbę, a ich sku-
teczność nie zależy tylko od mocy Jezusa, ale także od dy-
spozycji człowieka, który prosi o jego dokonanie.
Cuda, podobnie jak modlitwa, nie działają jak automat z na- 
pojami czy słodyczami, kiedy to wrzucamy monetę, przy-
ciskamy odpowiedni guzik i w tej samej chwili dostajemy 
dokładnie to, co chcemy. „Wiara nie […] wypływa z cudu,  
lecz cud z wiary” – pisał Fiodor Dostojewski.

19.   N i e d z i e l a   Z w y k l a,



W niedzielę 26 lipca, z racji obchodzonego w sobotę liturgicznego wspomnienia św. Krzysz-
tofa – patrona kierowców i podróżujących, w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowi-
cach – Osiedle Brzeszcze pobłogosławiono prawie 450 kierowców wraz z ich pojazdami. Po 
każdej niedzielnej Mszy Świętej, także w sobotę wieczorem, odmówiono specjalną modlitwę 
za wstawiennictwem św. Krzysztofa, a następnie na parkingach przed kościołem zostali po-
błogosławieni kierowcy, wraz ze swoimi pojazdami.
Każdy kierowca otrzymał różaniec ze św. Krzysztofem do powieszenia lub przypięcia w swoim 
pojeździe, kartę chrześcijańskiego kierowcy, a także pamiątkową plakietkę – wizytówkę para-
fii, upamiętniającą dzień błogosławieństwa – z hasłem: „Wszystkie drogi prowadzą do Niego”, 
którą zaprojektowała Małgorzata Kuderska. Estetyczne opakowanie zostało przygotowane 
przez dziecięco-młodzieżową parafialną Grupę Zadań Specjalnych.
Przy okazji błogosławieństwa składano ofiary na utrzymanie parafialnego parkingu, wraz 
z ogrodzeniem i krzewami. Różańce ze św. Krzysztofem, kartą chrześcijańskiego kierowcy 
i wizytówką parafii są jeszcze dostępne po każdej Mszy Świętej przy stolikach z prasą.

Pobłogosławiliśmy prawie 450 kierowcówPobłogosławiliśmy prawie 450 kierowców



 1. W czwartek – 13 sierpnia zapraszamy na na- 
bożeństwo fatimskie, które poprowadzi ks. dr 
Wojciech Krymiec – notariusz Sądu Biskupie-
go w Bielsku-Białej. Ze względu na stan epide- 
mii nie będzie procesji fatimskiej, dlatego 
o 17.30 zapraszamy na adorację Najświętsze-
go Sakramentu i różaniec, a o 18.00 na Mszę 
Świętą, na którą można jeszcze zamawiać in-
tencje za żywych i zmarłych. O zaangażowanie 
w prowadzenie różańca prosimy III Różę Kobiet.

 2. W piątek – 14 sierpnia przypada uroczystość 
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Z racji uro- 
czystości w tym dniu nie obowiązuje wstrze-
mięźliwość od potraw mięsnych.

 3. W sobotę – 15 sierpnia obchodzimy uroczystość 
Wniebowzięcia NMP. Po każdej Mszy, które 
odprawiane będą w porządku niedzielnym, 
poświęcone zostaną kwiaty i zioła. Do puszek 
będziemy składać ofiary na Dom Księży 
Emerytów w Andrychowie.

 4. Przy stolikach z prasą można jeszcze nabyć 
różańce ze św. Krzysztofem, wraz kartą chrze- 
ścijańskiego kierowcy i pamiątkową kartą pa- 
rafii, które otrzymali kierowcy w dniu błogo-
sławienia pojazdów.

 5. Polecamy również przewodnik „Dla turysty 
i pielgrzyma” po sanktuariach naszej diecezji.

 6. Dziękujemy za ofiary, złożone dzisiaj podczas 
składki specjalnej i całego tygodnia. Również 
wpłacane na konto bankowe parafii: Bank 
Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. Jak 
w każdy poniedziałek, lista ofiarodawców 
będzie umieszczona w gablocie przy głównym 
wejściu i obok zejścia do kaplicy dolnej.

 7. W przyszłą niedzielę – 16 sierpnia składka spe- 
cjalna uzupełniająca przeznaczona będzie na 
prace remontowe, a przede wszystkim na za- 
kończenie trwających prac związanych z wy-
posażeniem dolnego poziomu plebanii. Jak 
w każdą trzecią niedzielę miesiąca, do puszek 
będziemy składać ofiary na pomoc syryjskiej 
rodzinie, którą nasza parafia objęła opieką.

 8. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowie- 
dzialni są mieszkańcy ul. Wodnej. Mieszkańcy 
tej ulicy proszeni są o złożenie ofiar na sprzą-
tanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na konto 
parafii. Dziękujemy mieszkańcom ul. Piaski za 
ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.
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NIEDZIELA – 9 sierpnia
  7.00 † Marian Jankowski w 3 r. śmierci
  8.30 † Stefania i Ludwik Łacny
10.00 † Zbigniew Apryas w 1 r. śmierci
11.30  W int. dzieci rocznych: Laura Goraus, 

Maria Olejarz, Kornel Żak
18.00 † Krystyna Borys w 2 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 10 sierpnia
  6.30 † Zofia Chowaniec
18.00  W int. Zofii z okazji 85 rocznicy urodzin, 

w podziękowaniu Bogu za przeżyte lata, 
z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz 
opiekę Matki Bożej

WTOREK – 11 sierpnia
  6.30 † Ryszard Telega
18.00  W int. Bogu wiadomej

ŚRODA – 12 sierpnia
  6.30 † Janina Wiercigroch
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Ryszard 
Telega; † Leszek Witkowski; † Ewa Ha-
rężlak; † Honorata Bandoła; † Teresa 
Pacholarz; † Zdzisława Bugnar; † Wie- 
sław Pysz; † Tadeusz Blama

CZWARTEK – 13 sierpnia
  6.30 † Aleksandra Kufta
18.00  Za Parafian  

Nabożeństwo Fatimskie
  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Fatimskiej prosimy: o ulgę w cierpie-
niu i powrót do zdrowia; W int. 3 róży 
kobiet św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

w podziękowaniu za otrzymane łaski, 
z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej.

  Miłosierdziu Bożemu polecamy 
zmarłych: Jerzy Blachura w 1. r. śm. 
z rodzicami; Jan Ługowski; Wiesław 
Pysz; Maria Wilk; Zofia Chowaniec; Ry- 
szard Telega; Janina Jasek; Alicja Wło- 
darczyk; Weronika Dubiel; Zofia Mos-
kwik; Marek Lenik; Jan Jarmundo-
wicz; Eugeniusz Kózka; Maria Sajdak.

PIĄTEK – 14 sierpnia
  6.30 † Maria Wilk
18.00 † Józef Gąsiorek w 31. r. śm.
18.00 † Marek Lenik

SOBOTA – 15 sierpnia
  7.00 † Damian Grządziel
  8.30 † Edward Bojda w r. śm.
10.00 † Michał i Maria Jodłowscy z synami
11.30 † Józef Nowak, Stefan i Franciszka 

Winczowscy
18.00 † Otylia i Eugeniusz Latuszek

NIEDZIELA – 16 sierpnia
  7.00 † Rudolf Zemanek
  8.30 † Maria i Ferdynand Targosz z 

rodzicami i synem Stanisławem
10.00 † Władysław i Henryka Kolasa w r. śm.
11.30 † Irena Surzyn w 12. r. śm.
18.00  W int. Katarzyny i Marka Gruchała  

z okazji 25. r. ślubu, w podziękowa-
niu Bogu za wspólnie przeżyte lata, 
z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej, na dalsze lata 
wspólnego życia
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