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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
Przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, 
upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź  
i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z Nim, a wielki tłum 
szedł za Nim i zewsząd Go ściskali. (…)Tak przyszli do domu przeło-
żonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia 
wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie 
umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął 
z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł 
tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: 
„Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczyn-
ka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat.

Mk 5, 21-43

„Wprawdzie nadzieja bywa matką głupich, ale może być też kochanką odważnych” – napisał 
Stanisław Jerzy Lec.
Jair musiał być zapewne człowiekiem wielkiej nadziei, skoro ośmielał się niepokoić Jezusa w spra-
wie tak beznadziejnej.
Człowiek, który staje się znakiem nadziei dla drugich, jest dowodem na istnienie Boga – uważa 
ks. Wacław Hryniewicz.

Czym jest nadzieja?
Często zapominamy o nadziei, która obok wiary 
i miłości jest jedną z trzech cnót Boskich. Na-
dzieja to ufne oczekiwanie na spełnienie Bożych 
obietnic w czasach ostatecznych. Inspiruje do 
wysiłków w drodze do królestwa niebieskiego. 
Pozwala przetrwać chwile próby; chroni przed 
zwątpieniem. Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski 
mówi, że największy problem wielu chorych 
polega na tym, że nie widzą dla siebie żadnej 
przyszłości. To dotkliwsze niż cierpienie fizycz-
ne, bo koniec nadziei oznacza kres życia. Clive 

Staples Lewis twierdzi, że pokładając nadzieję  
w doczesnych przyjemnościach zachowujemy 
się podobnie jak głupiutkie dziecko, które chce 
nadal robić babki z przydrożnego błota, ponie-
waż nie jest w stanie wyobrazić sobie, co kry-
je się za ofertą spędzenia wakacji nad morzem. 
„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą 
wyznajemy, bo godny zaufania jest Ten, który 
dał obietnicę” – czytamy w Liście do Hebrajczy-
ków (Hbr 10, 23).

ks. Eugeniusz Burzyk



Koło Przyjaciół Radia Ma- 
ryja przy parafii pw. Matki 
Bożej Bolesnej w Jawi- 
szowicach – Osiedle Brze- 
szcze liczy kilkanaście 
osób. Spotkania odbywa-
ją się w pierwszy czwar-
tek miesiąca po Mszy 
Świętej wieczornej. Raz 
w miesiącu odprawiana 
jest msza w intencji Ra-
dia Maryja i wszystkich 
dzieł istniejących przy 
tym Radiu, jak również za 
członków naszego Para-
fialnego Koła. Na swoich 
spotkaniach członkowie 
uczestniczą w katechezie 
(w salce AA), a następ-
nie omawiają sprawy 
bieżące dotyczące Ro-
dziny Radia Maryja. Od 
początku działalności członkowie 
Koła Radia Maryja biorą udział 
w spotkaniach Rodziny Ra-
dia Maryja organizowanych  
w różnych parafiach.

Czym jest Rodzina
Radia Maryja?
To wspólnota słuchaczy 
Radia Maryja. Na jej struk-
turę składają się m.in. Biu-
ra, Koła Przyjaciół, Koła 
Młodzieżowe oraz Podwór-
kowe Kółka Różańcowe Dzie-
ci. Działają one przy parafiach za 
zgodą proboszcza. Obecne są zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Statut Rodziny Radia 
Maryja zatwierdzony został przez Konferencję 
Episkopatu Polski w maju 2006 roku. Koła Przy-
jaciół RM istnieją w 499 parafiach i należy do 
nich 18 tys. 806 wiernych. Od 1997 r. Fundacja 
„Nasza Przyszłość” wydaje miesięcznik „Rodzi-
na Radia Maryja”.

Jakie cele mają członkowie 
„Kół Przyjaciół Radia Maryja”?
Podstawą ich działalności są czte-
ry podstawowe cele: ewangeliza-
cja, modlitwa, formacja i wspie-
ranie rozgłośni. Realizowane są 
poprzez spotkania modlitewne  
w parafiach, spotkania opłatkowe 
oraz pielgrzymki. Na spotkaniach 
formacyjnych omawiane są ency-
kliki społeczne Jana Pawła II, hi-
storia Ziemi Świętej, a także nauka 
społeczna Kościoła. Organizowa-
ne są również pielgrzymki – raz 
w roku na Jasną Górę, a także do 
innych sanktuariów Maryjnych. 
Radio Maryja powstało w 1991 r., 
podejmując wezwanie Ojca Świę-
tego Jana Pawła II do ewangeli-
zacji poprzez środki masowego 
przekazu.

Jakie były początki Radia Maryja?
Pierwszą audycję radio nadało 8 grud-

nia w święto Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Jest własnością warszawskiej 
prowincji oo. Redemptorystów. Po- 
czątkowo miejsca w eterze uży-
czały mu rozgłośnie diecezjalne. 
Trzy lata później było już rozgło-
śnią ogólnopolską i od tego roku 
ma status nadawcy społecznego. 
Celem rozgłośni jest ewangelizacja 

oraz formacja moralno-społeczna 
słuchaczy. Ewangelizacja prowadzona 

jest poprzez transmisję Mszy Świętych  
i innych uroczystości religijnych, modlitwę 

różańcową oraz Liturgię Godzin. Dużo miejsca 
w programach Radia Maryja zajmuje część pu-
blicystyczna o tematyce społecznej. Sympaty-
cy tej stacji zawiązali z czasem „Rodzinę Radia 
Maryja”, jej członkowie w diecezjach i para-
fiach powołali „Koła Przyjaciół Radia Maryja”.

ks. Filip Glanowski

Nasza parafialna wspólnota 
Rodziny Radia Maryja



widoczne. Mamy nadzieję, że już w najbliż-
szym czasie będziemy mogli zaprezento-
wać szeroką funkcjonalność tego nowocze-
snego urządzenia, które może wyświetlać 
nie tylko teksty, ale także zdjęcia i filmy  
w bardzo dobrej jakości.

Trwają prace dotyczące piaskowania i ma-
lowania metalowych przęseł płotu. Efekt 
prowadzonych prac można zobaczyć po 
wyjściu z kościoła 
na płocie po lewej 
stronie parkingu, 
a także naprzeciw 
wyjścia z zakrystii. 
Prace te prowadzone będą jeszcze przez kil-
ka tygodni. Ich celem jest nie tylko popra-
wienie wyglądu płotu, ale przede wszystkim 
zabezpieczenie go przed korozją.

Dziękujemy za ofiary zło-
żone na parking, bruko-
wanie obejścia kościoła, 
a także na nowy rzutnik 
– projektor. Wszystkie 
imienne ofiary wpisywa-
ne są do kartoteki para-
fialnej, przyporządkowa-
nej do każdej rodziny.

W najbliższą niedzielę – 5 lipca przy wyj-
ściu z kościoła można złożyć ofiarę do 
puszek na Wyższe Seminarium Duchowne  
w Krakowie.

W poniedziałek – 29 czerwca obchodzimy 
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła.

We wtorek – 30 czerwca 
zakończenie nabożeństw 
ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

W tym tygodniu przypadają 
pierwszy czwartek, piątek  
i sobota miesiąca. W czwar-
tek i w piątek spowiedź od 
17.00 do 18.00.

Podczas wakacji do chorych, których od-
wiedzają ks. Piotr i ks. Tomasz pojedziemy 
w najbliższą sobotę – 4 lipca, a do tych, 
których odwiedzają ks. Filip i ks. Marcin 
– w sobotę 1 sierpnia. Ks. Adam odwie-
dzi swoich chorych zarówno w lipcu, jak  
i w sierpniu. 

Dziękujemy za posprzątanie 
kościoła i złożoną ofiarę mie- 
szkańcom tzw. Starych Blo-
ków nr 4, 5 i 6. W bieżącym 
tygodniu prosimy o to miesz-
kańców bloków nr 7, 8 i 9.

Zamówiliśmy nowy rzutnik – projektor, 
tak, aby teksty pieśni były jak najbardziej 
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Konto parafii:  
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Strona internetowa parafii: www.materdolorosa.pl 
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INTENCJE  MSZALNE 
28 czerwca – 5 lipca 2015

NIEDZIELA – 28 czerwca
  7.00 † Ireneusz Bortlik
  8.30 † Ireneusz Sojka
10.00 † Władysława Chrobak
10.00 † Janina Dzwigaj
11.30 † Władysław Blarowski w 2 r. śm.
18.00 † Urszula Morończyk z rodzicami

PONIEDZIAŁEK – 29 czerwca
  6.30 † Czesław Grzywa
18.00 † Emilia i Stanisław Łach
  
WTOREK – 30 czerwca
  6.30 † Irena Matusz z rodzicami i teściami
18.00 † Emilia i Władysław Chrapek
  
ŚRODA – 1 lipca
  6.30 † Kazimierz Kamiński w 23 r. śm.
18.00    Wotywna do MB Bolesnej: 
              za †† wypominanych, † Jan i Wanda
              Ziółkowscy w r. śm., † Natalia Midor, 
             † Stanisław Suwała, † Stanisław Dzi- 
                dek, † Tadeusz Kukla,  † Roman Górka
 
CZWARTEK – 2 lipca
  6.30    W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00    Dziękczynna z prośbą o błogosławień- 
             stwo Boże dla Wojciecha w 18 r. ur. 
 
PIĄTEK – 3 lipca
  6.30    O dobre przeżycie wakacji [NSPJ] 
18.00   Dziękczynna z prośbą o Boże błogo- 
              sławieństwo i opiekę Matki Bożej  dla
             Małgorzaty i Tadeusza z okazji 
             50 rocznicy ślubu 

18.00 † Irena Matusz oraz †† z rodziny
             Matusz i Wójcik
  
SOBOTA – 4 lipca
  6.30 † Emilia i Stanisław Łach
18.00     Dziękczynna z prośbą o błogosławień- 
        stwo Boże i opiekę NMP dla Doroty  
              z okazji 50 rocznicy urodzin
  
NIEDZIELA – 5 lipca
  7.00 † Władysław Gancarczyk
  8.30 † Władysław Ryszka z rodzicami
10.00 † Franciszek Kubica w 4 r. śm.
11.30 † Krzysztof Karasiński w 5 r. śm.
12.30     Msza Święta chrzcielna
18.00 † Henryk Wajdzik w 7 r. śm. oraz
              Stanisław Bajorek z żoną Ludwiką


