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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 
Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, 
i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za 
Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?». Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi, 
to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?». Odpowiedział im: «Chodźcie, 
a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozo-
stali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy 
to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. 
Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Me-
sjasza», to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus 
wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się 
nazywał Kefas», to znaczy: Piotr.

J 1, 35-42

Już podczas pierwszej rozmowy uczniowie zadają Jezusowi pytanie: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”.

Słusznie i roztropnie troszczą się o swoją przyszłość: dom oraz związane z nim bezpieczeństwo. 

Dobrze wiedzieć, komu powierzamy nasze życie, poznać, jak naprawdę żyją nasi „przewodnicy”.

Jak wygląda nasz wewnętrzny dom?

W jednej z nowel Grahama Greene’a pewien 
człowiek wyjeżdża na urlop. W tym czasie jego 
dom zajmują chuligani. Wynoszą wszystko, co 
jest w środku, rozbierają nawet schody, tak że 
zostają tylko ściany. Kiedy właściciel wraca, 
widzi z daleka swój dom zupełnie w porządku, 
taki jak był przedtem. Po wejściu do środka za-
staje pustą przestrzeń.

Kto jest jego właścicielem?

O. Jacek Salij wspomina, że przez całe doro-
słe życie mieszka w domach, w których jest 
kaplica z Najświętszym Sakramentem. Kiedy 
głosił rekolekcje w Lipawie na Łotwie, jeden 
z zakonników wprowadzając go do klasztoru, 
powiedział: „My jesteśmy tylko dzierżawcami 
tego domu, może najpierw zaprowadzę cię do 
właściciela”. I zaprosił go do kaplicy.

ks. Eugeniusz Burzyk



Czym są Światowe Dni Młodzieży?
To spotkanie młodych z całego świata. Pomysłodawcą tych dni był 
Jan Paweł II. Ich celem jest przeżycie wspólnoty Kościoła, pod przewodnictwem Ojca Świętego, 
rozważanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii.

Jak wyglądają Światowe Dni Młodzieży?
Co roku Światowe Dni Młodzieży odbywają się we własnej die-
cezji w Niedzielę Palmową. Młodzi gromadzą się wokół swoje-
go biskupa, aby razem rozpocząć świętowanie wydarzeń Wiel-
kiego Tygodnia. Co trzy lata mają charakter globalny. Wtedy 
młodzi z całego świata gromadzą się w danym kraju, który jest 
gospodarzem – z udziałem Ojca Świętego.

Jak długo potrwają Światowe Dni Młodzieży?
Pierwsza część: 20-25 lipca, to czas, kiedy młodzież z całego 
świata przyjedzie do naszej diecezji, a niektórzy z nich będą gościć 
w naszej parafii. Druga część: 26-31 lipca, to czas centralnych wy-
darzeń w Krakowie.

Co będzie robić młodzież goszcząca w naszej parafii?
Jest to czas na poznanie się, integrację, prezentację kultury i topo-
grafii regionu – wspólne wycieczki, zabawy oraz dzieła społeczne. 

Jak jest myśl przewodnia Światowych Dni Młodzieży?
Myśl przewodnia tego czasu i spotkania to zdanie z Ewangelii  
św. Mateusza z Kazania na Górze: Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).

Jak przygotować się do Światowych Dni Młodzieży?
W parafii gromadzimy młodzież na spotkaniach formacyjnych – w każdy piątek o godz. 17.00. 
Modlimy się, rozważamy Słowo Boże, podejmujemy sprawy organizacyjne związane z pobytem 
młodych w naszej parafii w lipcu 2016 r. Wiele jest do przygotowania: od śpiewu, przez mo-
dlitwę, aż do organizacji projektów czy logistyki. Bardzo przydadzą się młodzi ze znajomością 
komunikatywną języków obcych.

Ważnym wydarzeniem w naszej parafii – w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży – 
będą rekolekcje wielkopostne. Rozpoczną się one 11 marca, w środę wieczorem, kiedy w naszej 
parafii gościć będziemy tzw. znaki Światowych Dni Młodzieży: Krzyż Światowych Dni Młodzieży 
i Ikonę Matki Bożej. Znaki te peregrynują po całej Polsce, poprzedzając Światowe Dni Młodzieży. 

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich młodych naszej parafii do wzięcia udziału w Światowych 
Dniach Młodzieży. Natomiast chorych i starszych parafian prosimy o modlitwę w intencji przy-
gotowania i owocnego przeżycia tego czasu.

ks. Marcin Puchałka

Ks. Marcin przygotowuje młodzież naszej parafii
na Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
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Od 7 stycznia w kopalni „Brzeszcze” trwa pod-
ziemny strajk. Przez wstawiennictwo naszej 
patronki Matki Bożej Bolesnej oraz patronki 
górników św. Barbary – polecamy Bogu straj-
kujących, wszystkich pracowników, ich rodzi-
ny, a także sprawę uratowania przeznaczonej 
do likwidacji kopalni. Tak długo jak górnicy 
będą strajkować pod ziemią, tak długo w na-
szej parafii będzie odprawiana codzienna Msza 
Święta w ich intencji. Równocześnie dzięku-
jemy im za determinację i heroiczny wysiłek. 
Protestują nie tylko w obronie swoich rodzin  
i przyszłości dzieci, ale także w naszym imie-
niu, bo trudno przewidzieć, jakie skutki dla 
parafii i gminy miałaby likwidacja kopalni. 
Tak jak kościół jest sercem naszej parafii, tak 
kopalnia jest sercem gospodarczym i ekono-
micznym naszej gminy. Wszystkim górnikom, 
szczególnie tym strajkującym pod ziemią: 
„Szczęść Boże!”. 
Chór „Canticum Novum” zaprasza na corocz-
ne „Spotkanie z kolę-
dą”, które odbędzie się 
w niedzielę 25 stycznia 
o 19.00.  Podczas  kon-
certu wystąpią – chór 
 „Cantate Deo” z parafii św. Marcina w Jawiszo-
wicach, chór „Urbanum” z parafii św. Urbana 
w Brzeszczach, zespół „Tęcza”, dziecięcy ze-
spół „Iskierki” oraz chór „Canticum Novum”  
z naszej parafii. Spotkanie z kolędą ma charak-
ter koncertu charytatywnego na rzecz Mikoła-
ja Janeczko, który od ponad 4 lat pozostaje 
pod szczególną opieką chórzystów. 
Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożo-
ną ofiarę mieszkańcom bloku nr 3 z Osiedla 
Słowackiego. W bieżącym tygodniu troskę  
o kościół powierzamy mieszkańcom bloku 
nr 5 z tego osiedla. Sprzątanie odbędzie się  
w piątek po wieczornej Mszy Świętej. 
Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.

Msza wotywna o św. Janie Pawle II 
22 stycznia 2015 – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II 
prosimy: o błogosławień-
stwo Boże dla górników, 
ich rodzin i naszej kopalni, 
o opiekę dla Małgorzaty, 
o zdrowie dla Krzysztofa, 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. 
Franciszka Janczego z okazji imienin, w in-
tencji Bogu wiadomej, w intencji wyjścia  
z uzależnienia, o wypełnienie się woli Bożej,  
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Piotra.

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana 
Pawła II polecamy zmarłych: Maria Zynek, 
Grzegorz Matusik, Jan Pikuła, Aniela Nycz, 
Eugeniusz Siarkiewicz, Stanisław Hrapko-
wicz, Hildegarda Łuszczek, Józefa Olma  
w 2 rocznicę śmierci, Wiesław w 17 rocz-
nicę śmierci, Zdzisław Chrapek, Zofia Sło-
niec, Jolanta Przemyk, Leszek Dziurdzia, 
Ewa Kowalczyk, Wiesław Tokarz, Józef 
Daniel, Maria Kozak, Ludwik Chromik, Wła-
dysław Wnętrzak, Jerzy Kopeć, Kazimierz 
Panuś, Andrzej Patrzałek, Józef Drewniak, 
Jadwiga Jezierska, Krzysztof Więckowski, 
Ryszard Włodarczyk, Tadeusz Jarosz, Ar-
tur Szpyra, Stefan Babiuch, Marek Zawi-
ła, Irena Brzychcy, Emilia Łach, Krzysztof 
Naglik, Irena Zemanek, Antoni Żebrowski, 
Jerzy Ziółkowski, Czesław Obłąk, Helena 
Micor, Piotr Skupin, Urszula Morończyk, 
Aniela Korczyk, Zofia Bogusz, Kazimierz 
Guzy, Eugeniusz Miłkowski, Helena Kawka, 
Bronisław Bajor, Witold Wójtowicz, Marcin 
Adamowicz, Piotr Bosak, Marian Wołowiec, 
Irena Chrapek, Jan Bojda, Jerzy Płaska, Eu-
genia Pietraszko, Wiesław Okruta, Adam 
Zemlak, Rozalia Grzywacz, Edward Mo-
skwik, Jan Nowak, Bogusław Lisak, Andrzej 
Zimnal, Kamil Łacek, Jadwiga Tyclik, Alfred 
Mastyj, Joanna Niedziela, Jerzy Tuszyński, 
Stanisław Kudłacz, Andrzej Kuś, Zofia Saj-
dak, Janina Wykręt, Włodzimierz Wojtas, 
Katarzyna Gębala, Tadeusz Bloch, Zdzisław 
Urbańczyk, Stanisława Paszek.
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INTENCJE  MSZALNE 
18 – 25 stycznia 2015

 

NIEDZIELA – 18 stycznia
  7.00 † Anna i Józef Kanik
  8.30 † Stanisław Kowalski w r. śm.
10.00 † Ludwik Chrapek w 16 r. śm.
10.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo 
 dla Krystyny i Jana w 35 rocznicę ślubu
11.30 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Zofii 
 i Stanisława Łacny z prośbą o zdrowie 
 i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
18.00 † Zdzisław Chrapek oraz Eugenia 
 Chrapek w 36 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 19 stycznia
  6.30 † Jan Bojda
  6.30 † Mieczysław Płużek
  6.30 † Hildegarda Łuszczek
18.00 † Urszula Morończyk

WTOREK – 20 stycznia
  6.30 † Jan Bojda
  6.30 † Jerzy Płaska
18.00 † Irena Chrapek
18.00 † Joanna Niedziela

ŚRODA – 21 stycznia
  6.30 † Marian Wołowiec
  6.30 † Jan Nowak
  6.30 † Stanisław Kudłacz
18.00 Wotywna do MB Bolesnej
 † Irena Chrapek
 † Wiesław Okruta
 † Jan Bajer
 † Kamil Łacek
 † Stanisław Hrapkowicz

CZWARTEK – 22 stycznia
  6.30 † Ireneusz Bortlik w 5 rocznicę śmierci
  6.30 † Jerzy Płaska
  6.30 † Jan Nowak
18.00  Wotywna o świętym Janie Pawle II

PIĄTEK – 23 stycznia
  6.30 † Jan Nowak
  6.30 † Bogusław Lisak
  6.30 † Władysław Wnętrzak
  6.30 † Maria Mielech w 36 r. śm.
18.00 † Emil Kolber

SOBOTA – 24 stycznia
  6.30 † Jan Bojda
  6.30 † Jerzy Płaska
  6.30 † Jan Nowak
  6.30 † Bogusław Lisak
18.00 † Jan i Michalina Stec z rodzicami 
  i synami – Zygmuntem i Antonim

NIEDZIELA – 25 stycznia
  7.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
 dla Marzeny z okazji urodzin
  8.30 † Jan Winczowski w 18 r. śm.
10.00 † Józef Włoszek w 34 r. śm.
11.30 W podziękowaniu, z prośbą o potrzebne
 łaski dla Romana w 60 r. ur.
11.30 † Stanisław Jarmułowicz w 5 r. śm.
18.00 † Krzysztof Hatala


