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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój
wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział
im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
J 20, 19-23

Jest takie powiedzenie, że na głodnych, niewyspanych i zaniedbanych Duch Święty nie „siada”.

Ci, którzy otrzymali dary Ducha Świętego, nie byli ludźmi

przypadkowymi, ale uczniami Jezusa.

„Wszyscy urodziliśmy się wśród błota,tylko niektórzy spoglądają ku gwiazdom” – pisał Oscar Wilde.

Skąd wiemy, że Duch Święty jest Osobą Boską?

Rozalia Bajer

Świadczy o tym Jego Boski i samodzielny sposób działania: przenika wszystko, nawet samego Boga (1 Kor 2, 10);
oświeca człowieka i rozpala w jego sercu Bożą miłość (Rz
5, 5); posiada moc odradzania człowieka (zob. J 3, 5); czyni
go dzieckiem Bożym (Rz 8, 14-16); doskonali jego modlitwę
(Rz 8, 26-27); pomaga mu wyzwolić się z grzechów ciała
(Ga 5, 16-25); udziela darów (1 Kor 12, 9-11); jednoczy Kościół i zespala go w Ciało Chrystusa (1 Kor 12, 12-13).
ks. Eugeniusz Burzyk

Nie przyjęcie komunijne, ale przyjęcie Ciała Chrystusa
W sobotę – 15 maja – 59 uczniów naszej Szkoły Podstawowej, w trzech grupach: o godz. 10.00, 11.30
i 13.00, z zachowaniem zasad sanitarno-epidemicznych, przystąpiło do Pierwszej Komunii. Uroczystym
Eucharystiom, w naszym kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle
Brzeszcze, przewodniczył proboszcz – ks. Eugeniusz Burzyk. Rozpoczynając Mszę, przypomniał, że
Komunia Święta jest pierwszym sakramentem, który świadomie przeżywamy i pamiętamy przez całe
życie. Zachęcił rodziców, aby przypomnieli sobie swoją Pierwszą Komunię i wspólnie ze swoimi dziećmi
przeżyli ten dzień jak najbardziej poważnie i dogłębnie; w Bożej radości, tak aby dzieci zapamiętały nie
tylko przyjęcie komunijne, ale przede wszystkim przyjęcie Ciała Chrystusa.
Kazania wygłosił ks. Paweł Wawak, który przygotował dzieci do przyjęcia tego sakramentu. Tradycyjnie
zrobił to w sposób obrazowy, wykorzystując trzy balony. Pierwszego nie udało się nadmuchać, bo było
w nim dużo dziur, obrazujących grzechy, które dopiero podczas spowiedzi – do której dzieci przystąpiły
dzień wcześniej – zostały zaklejone. Drugi nie mógł oderwać się od ziemi, bo napełniony był powietrzem;
symbolizował człowieka, wypełnionego przyjemnościami i treściami ziemskiego świata, do którego tak
bardzo jest przywiązany. Trzeci balon pewnie unosił się w powietrzu, bo wypełniony był helem; symbolizował człowieka napełnionego łaską Bożą, który przyjmuje Ciało Chrystusa.
Po Mszach Świętych dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki i róże, które na znak wdzięczności wręczyły
swoim rodzicom.
Msze pierwszokomunijne transmitowane były za pośrednictwem Internetu, tak jak wszystko, co przez
całą dobę dzieje się w naszym kościele.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Duszpasterski Dom Księży Emerytów w Andrychowie.
2. W poniedziałek – 24 maja obchodzimy Święto
NMP Matki Kościoła. Dlatego w tym dniu,
a także w przyszłą niedzielę – 30 maja do
puszek będziemy składać tradycyjne ofiary na
Diecezjalny Dom Matki i Dziecka. Msze święte
o 7.00, 8.30 i 18.00. Kancelaria parafialna
będzie nieczynna.
3. Przy stolikach z prasą są jeszcze do nabycia
poświęcone różańce św. Benedykta, a także figurki Zmartwychwstałego Jezusa.
4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy ulic Grottgera i Tysiąclecia, których prosimy o złożenie ofiar na
sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na
konto. Dziękujemy mieszkańcom bloku nr 13
z os. Słowackiego za ofiary złożone w ubiegłym
tygodniu.
5. Dziękujemy rodzicom dzieci, które w ubiegłym
tygodniu przejęły Pierwszą Komunię Świętą,
za złożony dar na zakup trzeciego już automa-

tycznego dozownika wody święconej, który został umieszczony przy wejściu od strony zakrystii. Brakuje jeszcze dozownika przy wejściu do
dolnej kaplicy. Z góry dziękujemy ewentualnym ofiarodawcom.
6. W bieżącym roku z zachowaniem zasad sanitarnych w czwartek – 3 czerwca – odbędzie się
w naszej parafii procesja Bożego Ciała. Rozpocznie się po Mszy Świętej o godz. 10.00.
Nie będzie Mszy o godz. 11.30. W tym roku
udamy się na Osiedle Paderewskiego. Pierwszy
ołtarz będzie za garażami, obok salonu kosmetycznego; drugi na dziedzińcu między blokami
14, 15 i 16; trzeci obok Krzyża Misyjnego (przy
Poczcie), czwarty na frontonie kościoła, to tzw.
ołtarz żywy, który tworzą dzieci pierwszokomunijne. O przygotowanie ołtarzy prosimy mieszkańców bloków znajdujących się w pobliżu.
7. Dzienny Dom „Senior+” w Jawiszowicach zaprasza seniorów, którzy ukończyli 60 lat. Proponuje ciekawe zajęcia, rehabilitacje, wycieczki. Zapewnia dojazd i wyżywienie. Szczegóły
na Facebooku.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 23 maja

7.00 † Julia (w 20 r. śm.)
i Józef Patyk (w 38 r. śm.)
8.30 † Andrzej i Teresa Cader w r. śmierci
10.00 † Krzysztof Kopta w 9 r. śmierci
11.30 † Genowefa Cyran
18.00 † Emilia i Stanisław Kózka

PONIEDZIAŁEK – 24 maja

7.00
8.30
18.00
18.00

†
†
†
†

Maria Repetowska
Czesław Wiktorowicz
Helena Wójcik
Jerzy Jarosz

NIEDZIELA – 30 maja

7.00		 O błogosławieństwo Boże i opiekę
MB dla Pana Kościelnego – Stefana
Rędziny z okazji 70. urodzin
8.30 † Adam Brzeziecki
10.00 † Albina i Edward Tatar
11.30 † Ryszard Pasałka
18.00 † Marianna i Mieczysław Ulczak

WTOREK – 25 maja

6.30 † Czesław Matlak
18.00 † Maria Chromik w 16 r. śmierci

ŚRODA – 26 maja

6.30 † Fryderyk Sasuła
18.00		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Stefanii z okazji 97. urodzin; † Stanisław
Czul; † Barbara Kozioł z matką Władysławą; † Ryszard Pasałka; † Tadeusz
i Marek Mazur; † Joanna Wawrzyczek;
† Władysława Gawęda; † Jerzy Drewniak; † Jan Rodak; † Maria Repetowska

CZWARTEK – 27 maja

6.30 † Czesław Matlak
6.30 † Jacek Stopa
18.00 † Irena i Józef Baran
oraz † Maria Różycka
18.00 † Jerzy Jarosz
(Chór „Canticum Novum”)

PIĄTEK – 28 maja

6.30 † Fryderyk Sasuła
18.00 † Agnieszka i Jan Juras
18.00 † Franciszek Porwisz

SOBOTA – 29 maja

6.30 † Czesław Matlak
18.00 † Genowefa Kubasiowska
w 5 r. śmierci
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