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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 

„Mnie życie, nasz byt na tej naszej małej planecie, zupełnie się nie podoba. Mnie to życie nawet 
w jakiś sposób rani. [...] Mnie to życie gniewa i obraża” – wyznaje Tadeusz Konwicki.
Spożywanie Eucharystii daje nadzieję i człowieka ożywia: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała 
Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”.
Monika Waluś wspomina kibica, który po meczu mówił: „Tu żyję naprawdę”. Zaczęła zastana-
wiać się nad sobą: Gdzie żyje naprawdę? Co ją kształtuje? Gdzie jest jej rzeczywistość?

W czasie ostatniego posiłku przed swoją męką 
i śmiercią, nazwanego Ostatnią Wieczerzą, Je-
zus przemienił chleb w swoje Ciało, a wino  
w swoją Krew i dał uczniom do spożycia. W ten 
sposób nawiązał do ofiary ze Swojego życia, 
którą miał złożyć. Polecił uczniom, by czynili 
to na Jego pamiątkę (zob. Mt 26, 26-29; Mk 
14, 22-24; Łk 22, 19-20). Ten akt, sprawowany 
od tego czasu przez Kościół, został nazwany 
Eucharystią [od greckiego słowa Eucharistia 
– „dziękczynienie”]. Jezus przez swoją Ofiarę 

składa Bogu Ojcu dziękczynienie. Eucharystia 
powszechnie nazywana jest Mszą Świętą, po-
nieważ w języku łacińskim kończy się słowa-
mi Ite missa est [od łacińskiego słowa missio 
– „posłanie”], czyli „Idźcie jesteście posłani” 
– w znaczeniu głoszenia swoim życiem Zmar-
twychwstania Jezusa. Inne nazwy Eucharystii: 
Łamanie Chleba, Wieczerza Pańska, Zgroma-
dzenie eucharystyczne, Najświętsza Ofiara, 
Pamiątka Męki Śmierci i Zmartwychwstania 
Pana, Święte tajemnice, Komunia Święta.

ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Je-
żeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili 
Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało  
i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-
nym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdzi-
wym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie,  
a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, 
kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba 
zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. 
Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

J 6, 51-58 

Eucharystia czy Msza Święta?



Jak stwierdził Jim Morrison: 
„Każdy dzień jest podróżą 
przez historię”. W wakacyj-
nym cyklu artykułów na te-
mat historii budowy kościoła  
i powstania naszej parafii po-
dróżujemy przez minione dni, 
miesiące i lata, aby na nowo 
odkrywać zapomniane przez 
nas fakty. Co zatem ważnego 
przyniósł nam rok 1982?

10 czerwca 1982 roku –  
w Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pańskiej, w Roku 
Jubileuszu 600-lecia Jasno-
górskiej Pani – Kardynał Fran-
ciszek Macharski, w obecno-
ści ponad 60 kapłanów i ok. 
9 tys. wiernych, dokonał po-
święcenia i wmurowania ka-
mienia węgielnego pod nową 
świątynię pod wezwaniem 
Matki Bożej Bolesnej. Kamień 
pochodził z Grobu Świętego 
Piotra w Rzymie i był darem 
Księdza Prałata Stanisła-
wa Dziwisza – kapelana Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

Warto przy tej okazji przy-
pomnieć rytuał tej uroczysto-
ści, której wielu z nas było 
naocznymi świadkami oraz 
religijną symbolikę kamienia 

węgielnego. W starożytności 
kamień był ważnym elemen-
tem architektonicznym i miał 
znaczenie konstrukcyjne, po-
nieważ łączył narożniki bu-
dowli i wkładano go do fun-
damentu w celu zapewnienia 
odpowiedniej wytrzymałości. 
Na kamieniu wypisywano 
imię budowniczego, a przy 
budowie świątyni także imię 
bóstwa. W Piśmie Świętym 
czytamy, że prawdziwym ka-
mieniem węgielnym Bożego 
budowania wspólnoty jest 
Jezus Chrystus. Został on 
jednak odrzucony przez swój 
naród (Mk 12, 10), ale przez 
Boga na nowo uczyniony gło-
wicą węgła (Dz 4, 11; 1 P 2, 4). 
Pan Jezus został ukazany 
także jako kamień węgielny  
w obrazie Kościoła, który 
jest świętą budowlą dla Pana  
(Ef 2, 19-22). Kamień symbo-
lizuje także wierzących, którzy 
jako żywe kamienie, związa-
ne z Chrystusem kamieniem 
węgielnym, składają się na 
duchową świątynię (1 P 2, 5;  
Ef 2, 20), którą jest Kościół.

Po błogosławieństwie pla-
cu następuje błogosławień-

Z historii naszej parafii i budowy kościoła

stwo i położenie kamienia 
węgielnego. Biskup podchodzi 
wówczas do miejsca, w któ-
rym umieszcza się kamień 
węgielny i po zdjęciu mitry 
błogosławi go, wypowiadając 
modlitwę, w której prosi Boga 
Ojca o pobłogosławienie tego 
kamienia węgielnego. Kamień 
kładzie się w imię Chrystusa. 
Jest tu zawarta prośba, aby 
dzieło budowy rozpoczęte  
w Chrystusie, w Nim wzrasta-
ło i zakończyło się. Następnie 
biskup kropi i okadza kamień 
oraz umieszcza go w funda-
mentach kościoła, w milcze-
niu lub ze słowami podanymi 
w obrzędzie. Wraz z położe-
niem kamienia węgielnego 
kładzie się zamkniętą metalo-
wą tubę, w której umieszcza 
się pismo informujące, kiedy 
uroczystość wmurowania te-
goż kamienia miała miejsce, 
kto był Papieżem, Prymasem 
Polski i Arcybiskupem Me-
tropolitą Krakowskim. Pismo 
to w dwóch egzemplarzach 
podpisuje biskup, proboszcz, 
obecni kapłani, osoby związa-
ne z budową świątyni, a także 
inne wytypowane przez pro-
boszcza. Drugi egzemplarz 
pisma pozostaje w archiwum 
parafialnym. Murarz spaja za-
prawą kamień wraz z tubą.

ks. Tomasz Łata



Msza Święta wotywna 
o św. Janie Pawle II 

22 sierpnia 2015 – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo Jana Pawła II prosimy:
o zdrowie dla Krzysztofa, o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla ks. Cezarego Dulki z okazji 
imienin [NSPJ], o błogosławieństwo Boże dla 
Krzysztofa z okazji 50. rocznicy urodzin oraz  
o potrzebne łaski dla jego rodziny, o potrzebne 
łaski i opiekę Bożą dla Sylwii i Piotra z dzieć-
mi, o zdrowie dla Stanisława z okazji urodzin, 
o potrzebne łaski dla Anny i błogosławieństwo 
Boże w nowej pracy.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana 
Pawła II polecamy zmarłych:
Grzegorz Matusik, Maria Kowalczyk, Czesław 
Gębicki, Józef Papla, Tadeusz Wajdzik, Edward 
Wolas, Helena Micor, Czesław Pasko, Stani-
sław Łach, Stanisław Kotowoda, Zofia Prze-
woźnik, Rozalia Macura, Ewa Micor-Kmieć, 
Natalia Midor, Bronisława Piecuch, Stanisław 
Dzidek, Danuta Kordek, Zbigniew Kowalczyk, 
Stanisław Wajdzik, Jan Kucharski, Eleonora 
Roszak, Halina Polak, Tadeusz Kukla, Teresa 
Cader, Roman Górka, Teresa Okulanis, Wiesła-
wa Straszewska, Stanisława Bocheńska, He-
lena Świątek, Aleksandra Łuniewska, Joanna 
Ciągała, Adam Piwowarski, Maria Kustra, Ja-
nina Chwieruta, Felicja Fetko, Ludwik Korczyk, 
Józef Wiełowicz, Maria Kucał, Elżbieta Kowal-
czyk, Józef i Helena Zadęccy, Krzysztof Naglik, 
Witold Wójtowicz, Marcin Adamowicz, Irena 
Chrapek, Anna Bryła, Tadeusz Szyma, Hele-
na Rączka, Halina Skrzypiec, Czesław Madej, 
Władysław Żak, Anna Michewicz, Maria Bałaś  
z mężem Franciszkiem i synem Janem 

W piątek – 21 sierpnia z racji trzeciego 
piątku miesiąca po Mszy Świętej wie-
czornej zapraszamy na nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego.

Trwa miesiąc trzeźwości i abstynencji. 
Pamiętajmy w naszych modlitwach o lu-
dziach, którzy mają problemy w tej sferze 
życia. Polecajmy ich Miłosiernemu Bogu 
przez wstawiennictwo naszej patronki – 
Matki Bożej Bolesnej.

Od kilku tygodni w naszym parafialnym 
tygodniku publikujemy cykl artykułów 
ks. Tomasza – na podstawie kroniki pa-
rafialnej – na temat powstania naszej pa-
rafii i kościoła, a także archiwalne zdję-
cia z rozpoczęcia budowy sprzed 34 lat. 
Przypominamy, iż ofiara za tygodnik jest 
dowodna, jednak warto pamiętać o tym, 
że druk w tak wysokiej jakości, na bar-
dzo dobrym papierze, wiąże się z dużymi 
kosztami. Jeden egzemplarz, łącznie ze 
składem komputerowym i przygotowa-
niem tekstów, kosztuje parafię ponad  
2 zł. Ceny „Gościa niedzielnego”, „Nie-
dzieli” i „Źródła” podane są na stoliku  
z tymi pismami.

Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz 
złożoną ofiarę, także na kwiaty, miesz-
kańcom bloku nr 35. W bieżącym tygo-
dniu prosimy o to mieszkańców bloków 
nr 36, 38 i 40.

Dziękujemy za złożone ofiary w ubiegłą  
i dzisiejszą niedzielę na brukowanie obej-
ścia kościoła i parkingu. Dziękujemy tak-
że tym wszystkim, który regularnie – co 
niedzielę – składają w kopertach ofiary 
na brukowanie i prace remontowe. Dzię-
ki temu możemy na bieżąco regulować 
część rachunków, które przy tak szero-
kim froncie prac są bardzo duże. Wszyst-
kie ofiary są wpisywane do kartoteki pa-
rafialnej, przyporządkowanej do każdej 
rodziny.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
16 - 23 sierpnia 2015
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INTENCJE  MSZALNE 
16 - 23 sierpnia 2015

NIEDZIELA – 16 sierpnia
  7.00 † Stanisław
  8.30    O zdrowie i obfitość Bożych łask 
             dla ks. Jacka Gasidły i ks. Jacka Haca 
              z okazji imienin [NSPJ]
10.00 † Tomasz Brońka w 10 r. śm.
11.30 † Irena Surzyn w 7 r. śm.
18.00 † Władysława i Tadeusz Palonek

PONIEDZIAŁEK – 17 sierpnia
  6.30 † Władysław i Maria Koczy
18.00    Rezerwacja [Chrapek]

  
WTOREK – 18 sierpnia
  6.30 † Stanisław Suwała
18.00    Rezerwacja [Kubik]

  
ŚRODA – 19 sierpnia
  6.30    O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
             dla Jadwigi
18.00    Wotywna do MB Bolesnej:
    † Helena i Jan Braccy

 
CZWARTEK – 20 sierpnia
  6.30 † Henryk Apryas
18.00 † Lech Sarna

PIĄTEK – 21 sierpnia
  6.30 † Marianna Majda
18.00 † Andrzej Bajer w 21 r. śm.

  
SOBOTA – 22 sierpnia
  6.30 † Krystyna Żak z rodzicami
18.00    Wotywna o Świętym Janie Pawle II

  
NIEDZIELA – 23 sierpnia
  7.00 † Jerzy Rodak
  8.30 † Adolf Fornal w 30 r. śm.
10.00 † Teodor Wiśniewski, Antoni Wielec
11.30    O błogosławieństwo Boże i potrzebne
             łaski dla Olgi i Barbary z okazji 
             21 rocznicy urodzin
18.00 † Maria Wiśniewska
  


