
Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje 
się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, 
czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on 
sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, naj-
pierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. 
A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo 
pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z  czym porównamy 
królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? 
Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, 
jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsia-
ne, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza 
wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego 
cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, 
o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał 
do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom”. 

Mk 4, 26-34
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
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Rozalia BajerRozalia Bajer

„W kropli ukryta jest tajemna moc, dzięki której łączy się ona z in- 
nymi kroplami, przekształcając się w czystą rzekę, a potem w jezioro, 
z nadzieją [...], że uzdrowi także Morze Martwe naszej historii” – pi-
sze Gianfranco Ravasi.

Jezus przyrównuje królestwo Boże do najmniejszego z ziarenek, ja-
kim jest nasienie gorczycy. Raz zasiane w tajemniczy sposób kiełkuje 
i rośnie. Wyrasta z niego olbrzymi krzew, którego wielkie gałęzie dają 
schronienie i życie.

Matka Teresa nigdy nie myślała o tym, by zmieniać świat: „Stara-
łam się być kroplą czystej wody. Jeśli staniesz się kroplą czystej 
wody, będzie nas już dwoje. A jeśli stanie się nią twoja żona czy twój  
mąż, będzie nas troje”.

ks. Eugeniusz Burzyk

11. Niedziela Zwykła –  ROK B



3 czerwca, po Mszy Świętej o godz. 10.00, której przewodniczył proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk, w kon-
celebrze kapłanów pracujących w parafii, wyruszyła procesja Bożego Ciała. W tym roku wierni przeszli 
trasą: ul. Turystyczna – Osiedle Paderewskiego – ul. Piłsudskiego – ul. Turystyczna. Trzy ołtarze zostały 
przygotowane przez mieszkańców Osiedla Paderewskiego, czwarty „ołtarz żywy” – na frontonie kościoła 
– utworzyły dzieci, które w bieżącym roku przyjęły Pierwszą Komunię Świętą. Obecne były poczty sztan-
darowe górników Kopalni „Brzeszcze” i Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawiszowic.
Specjalne podziękowania dla: mieszkańców z Osiedla Paderewskiego, którzy przygotowywali ołtarze 
i udekorowali trasę procesji; dzieci, które pod opieką rodziców sypały kwiaty przed Najświętszym 
Sakramentem i dzwoniły dzwonkami; członków grup formacyjnych za udekorowanie obejścia kościoła; 
Służby Liturgicznej, Organisty, Kościelnego, osób niosących feretrony i baldachim oraz dla Policji za 
zabezpieczenie trasy procesji.

Procesja z zachowaniem zasad sanitarno-epidemicznychProcesja z zachowaniem zasad sanitarno-epidemicznych



 1. W dzisiejszą niedzielę, o godz. 17.30, zapra-
szamy na nabożeństwo fatimskie z tradycyjną 
procesją wokół kościoła i litanią do NSPJ, któ- 
re poprowadzi ks. Kamil Kuchejda – modera- 
tor Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Ży- 
cie Diecezji Bielsko-Żywiec kiej. O zaangażo-
wanie w prowadzenie różańca prosimy VII Ró- 
żę Kobiet. Na Mszę Świętą i Różaniec można 
jeszcze zamawiać intencje modlitewne za ży-
wych i zmarłych. Zgodnie z zarządzeniem Bi-
skupa uczestnicy procesji muszą mieć maski 
zasłaniające nie tylko usta, ale i nos.

 2. W poniedziałek – 14 czerwca, o godz. 18.00, 
zapraszamy na ostatnią w tym roku szkolnym 
„Modlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków 
i chrześniaków. Na zakończenie modlitwy każ- 

dy uczestnik zostanie pobłogosławiony Naj- 
świętszym Sakramentem. W tym dniu kan- 
celaria parafialna będzie nieczynna. 

 3. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe zło-
żone podczas dzisiejszej składki specjalnej. 
W przyszłą niedzielę – 20 czerwca składka spe- 
cjalna uzupełniająca. Do puszek będziemy skła- 
dać ofiary na pomoc Syryjskiej Rodzinie, którą 
objęliśmy opieką.

 4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy ul. Wodnej, których 
prosimy o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty 
w zakrystii lub wpłatę na konto. Dziękujemy 
mieszkańcom ul. Piaski za ofiary złożone w ubie- 
głym tygodniu.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne



NIEDZIELA – 13 czerwca
  7.00 † Tadeusz Wiewióra w 4 r. śmierci  

z rodzicami
  8.30 † Władysław Kolasa (w 17 r. śm.), Hen-

ryka (w 70 r. śm.) i Maria (w 12 r. śm.)
10.00 † Antoni i Czesława Korczyk
11.30  Roczki: Alicja Jankowska,  

Vanessa Góra. 
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: o bło-
gosławieństwo Boże i zdrowie dla ży- 
wych członków Róż Rożańcowych oraz 
zbawienie wieczne dla zmarłych (od VII 
Róży Kobiet pw. Św. Barbary); † Adam 
Brzeziecki; † Stanisław Czul; † Ryszard 
Pasałka; † Tadeusz oraz Marek Mazur; 
† Adam Szlachta; † Władysława Gawę-
da; † Jerzy Drewniak; † Grzegorz Spa-
dek; † Maria Repetowska; † Czesław 
Wiktorowicz; † Czesław Matlak; † Do- 
rota Matusz; † Irena Wójciga; † Jolan-
ta Stanek, † Walenty Liptak

PONIEDZIAŁEK – 14 czerwca
 6.30 † Józef i Helena Kamińscy
 6.30 † Jolanta Stanek
18.00 † Wiesław Pysz
WTOREK – 15 czerwca
  6.30 † Anna Smolec w 42 r. śmierci
18.00 † Teresa Pacholarz w 1 r. śmierci
ŚRODA – 16 czerwca
  6.30 † Stanisław Czernicki z rodzicami
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Jacek 
Stopa; † Dorota Kanik; † Jarosław Ap- 
ryas; † Irena Wójciga; † Marian Pio-
trowski z żoną Franciszką, rodzicami 
i teściami; † Walenty Liptak; † Mariusz 
Machajski; † Franciszek Porwisz; † Piotr 
Waliczek; † Władysława Danek; † Ce-
cylia Stokłosa; † Maria Chojna 

CZWARTEK – 17 czerwca
  6.30 † Aleksander Zemlik
18.00 † Wanda Pydyn
18.00 † Janusz Spisak w 1 r. śmierci
PIĄTEK – 18 czerwca
 6.30 † Anna Kłaptocz z mężem i rodzicami
18.00 † Kazimierz Solich
18.00  Rocznica I Komunii Świętej: Amelia 

Wojnar, Maja Walus, Milena Gizicka, 
Dominik Żak, Eryk Wiercigroch, Igor 
Trzewiczek

SOBOTA – 19 czerwca
  6.30 † Dorota Kanik
18.00 † Jan Bryś
NIEDZIELA – 20 czerwca
  7.00 † Bogusław Kochanowski
  8.30 † Albina Kaczkoś w r. śmierci
10.00 † Jan Winczowski
11.30 † Witold Narewski w 15 r. śmierci  

z rodzicami i teściami
18.00 † Jan Jarmundowicz
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Statystyka – majStatystyka – maj

Zmarli:
† Dorota Kanik, lat 49
† Jarosław Apryas, lat 58
† Dorota Matusz, lat 59
† Wiktor Wyrwa, lat 68
† Jolanta Stanek, lat 65

Intencje mszalneIntencje mszalne


