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Niedzielne espresso         z Proboszczem

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce 
się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce 
na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przy-
chodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów 
i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż 

do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. 
Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że 

blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że 
blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przemi-
nie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia prze-
miną, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzi-
nie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Mk 13, 24-32
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„Prawdziwe opium dla ludu – wiara w nicość po śmierci. Ogromna pociecha w tym, że za 
nasze świństwa, upadki, tchórzostwa, morderstwa nie będziemy sądzeni” – pisał Czesław 
Miłosz.
Jezus wiele razy przypomina o sądzie, o tym, że każdy musi rozliczyć się przed Bogiem  
ze swojego życia. Również dzisiaj mówi, że zbierze swoich wybranych z czterech stron 
świata. 
Święta Sara wyznaje: „Trzech rzeczy się boję: kiedy moja dusza odłączy się od ciała, kiedy 
pierwszy raz stanę przed Bogiem i kiedy w dniu sądu zapadnie na mnie nieodwołalny 
wyrok”.

Sąd szczegółowy
Niebo lub piekło rozpoczyna się zaraz po śmierci i są- 
dzie szczegółowym, a nie po sądzie ostatecznym. Już 
w chwili śmierci ukształtowane są miłość lub niena-
wiść człowieka, od których zależy zbawienie. Czło-
wiek oświecony przez Boga zobaczy wartość doko-
nanych za życia czynów. W tej samej chwili zostanie 
zbawiony lub potępiony. Zbawieni, którzy muszą je- 
szcze ponieść karę czasową za swoje grzechy, rozpo- 
czną oczyszczenie w czyśćcu.

Sąd ostateczny
Związany jest z końcem świata i powtórnym przyj-
ściem Jezusa. Nie będzie powtórzeniem sądu szcze-
gółowego, lecz ujawnieniem dobrych i złych skutków 
naszych czynów. Zobaczymy jaki był nasz wpływ [do-
bry lub zły] na innych ludzi, który czasem widoczny 
jest dopiero po śmierci. Na przykład świadectwo ży-
cia, książka, film czy dzieło sztuki mogą formować lu- 
dzi przez wieki, inspirować do świętości lub zachęcać 
do grzechu.

ks. Eugeniusz Burzyk





1. Przy wyjściu z kościoła młodzież rozprowadza 
nasz tygodnik „Mater Dolorosa”, inne tygo-
dniki katolickie, albumy oraz książki.

2.  Do nabycia terminarz-kalendarz na 2016 r., 
autorstwa Księdza Proboszcza. Po Mszy Św. 
można uzyskać dedykację autora.

3.  Dziękujemy za posprzątanie koś- 
cioła i złożoną ofiarę mieszkań-
com bloków nr 8 i 9 z os. Pa-
derewskiego. W bieżącym tygo- 
dniu prosimy mieszkańców blo-
ków numer 10, 11 i 14.

4.  W piątek – 20 listopada po Mszy Świętej wie- 
czornej zapraszamy na nabożeństwo do Mi-
łosierdzia Bożego, z racji 3. piątku miesiąca.

5.  W sobotę – 21 listopada po Mszy  
Świętej wieczornej zaprasza-
my na spotkanie tych parafian, 
którzy zgłosili chęć przyjęcia 
w swoich domach gości podczas Światowych 
Dni Młodzieży. Dzisiaj przy wyjściu z kościo-

ła można złożyć ofiarę na ogólnopolską or-
ganizację tych dni.

6. W przyszłą niedzielę – 22 listopada rozpo-
czynamy cykl wykładów pt. „Co piszczy w or-
ganach”. Organista i wykładowca akademi- 
cki – dr hab. Wacław Golonka przedstawi se- 
krety pracy organisty i tajniki działania orga- 
nów, a także wykona fragmenty najwspanial-
szych utworów muzyki organowej. Wykład 
wygłoszony będzie od organów na chórze 
i transmitowany na ekran w kościele.

7. Dziękujemy za wszelkie ofiary, które dzi-
siaj złożyliście na prace remontowe. Za ty- 
dzień – 22 listopada – składka specjalna uzu- 
pełniająca. Trwa wymiana okien i  grzejni-
ków w sali dla lektorów oraz mi-
nistrantów, w sali chóru, a także 
w sali AA.

Ogłoszenia duszpasterskie
15 – 22 listopada 2015

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

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o zdrowie dla Krzysztofa, o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla Janusza i Barbary w 10 rocznicę ślubu, o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla Zdzisława w 70 rocznicę urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kazimierza z okazji 70 
rocznicy urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Heleny Płonki z okazji 88 rocznicy urodzin.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: Grzegorz Matusik, 
Teofil Gawlik, Marek Grzebinoga, Jolanta i Stanisław Styczeń z rodzicami i rodzeństwem, Helena 
Rączka, Marek Zosuł, Andrzej Sidziński, Jan Paluch z żoną Wiktorią, Krystyna Żak, Krzysztof 
Garlicki, Jan Żak z żoną Anną, rodzicami i teściami, Leon Żak z żoną Marią, Stanisław Górka z żoną 
Stanisławą i córką Haliną i synem Henrykiem, Czesław Pasko, Stanisław Łach, Zofia Przewoźnik, 
Ewa Micor-Kmieć, Natalia Midor, Bronisława Piecuch, Stanisław Dzidek, Zbigniew Kowalczyk, 
Stanisław Wajdzik, Halina Polak, Teresa Cader, Teresa Okulanis, Wiesława Straszewska, Aleksandra 
Łuniewska, Joanna Ciągała, Adam Piwowarski, Maria Kustra, Janina Chwieruta, Felicja Fetko, 
Ludwik Korczyk, Józef Wiełowicz, Elżbieta Kowalczyk, Teresa Głuchowska, Władysława Stopa, Maria 
Noga, Kazimierz Czopkiewicz, Krystyna Kubulus, Halina Drabek, Maria Wawrzyczek, Eugeniusz 
Kapuściński, Lucyna Sikora, Maria Obiedzińska, Edward Kojm.



Intencje mszalne
15 – 22 listopada 2015
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NIEDZIELA – 15 listopada
  7.00 † Elżbieta, Stanisław, Bronisław 

Rusinek
  8.30 † Stanisław Gibas w 16 r. śm.
10.00 † Stanisław Kolasa w 19 r. śm.
11.30  Roczki: Stanisław Jurecki
18.00 † Małgorzata Lenik

PONIEDZIAŁEK – 16 listopada
  6.30 † Kazimierz Czopkiewicz
  6.30 † Krystyna Kubulus z s. Dariuszem
18.00 † Władysław Filipecki

WTOREK – 17 listopada
  6.30 † Joanna Ciągała
  6.30 † Kazimierz Czopkiewicz
18.00 † Irena Filipecka

ŚRODA – 18 listopada
  6.30 † Krystyna Kubulus z s. Dariuszem
  6.30 † Józef, Magdalena, Jan Lenik
  6.30 † Jan Wilczyński
18.00  Msza Św. wotywna do MB Bolesnej: 

o błogosławieństwo Boże dla sprzą-
tających z bloku nr 7 z os. Paderew- 
skiego, † Joanna Ciągała, † Franci-
szek Lubecki, † Edward Kojm, † Wan-
da Rutkiewicz

CZWARTEK – 19 listopada
  6.30 † Krystyna Kubulus z s. Dariuszem
  6.30 † Adam Piwowarski
  6.30  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Stefanii Kulki z okazji 84 roczni-
cy urodzin

18.00  Janina Wykręt w 1 r. śm. z rodzicami

PIĄTEK – 20 listopada
  6.30 † Bronisława i Władysław Łaczny  

z synem Władysławem
  6.30 † Adam Piwowarski
  6.30 † Mieczysław Pulak
18.00 † Teresa Kaczmarek w 2 r. śm.

SOBOTA – 21 listopada
  6.30 † Anna i Henryk Sójka
  6.30 † Zofia Woszczyk w 7 r. śm.
  6.30 † Adam Piwowarski
  6.30 †  Mieczysław Pulak
18.00 † Janina Firganek w 5 r. śm.

NIEDZIELA – 22 listopada
  7.00 † Marek Fajfer w 2 r. śm.
  8.30 † Mieczysław Raj
10.00 † Agata Bednarz
10.00 † Grzegorz Matusik w 2 r. śm.
11.30 † Jan i Janina Cibor w r. śm.
18.00  Wotywna do Świętego Jana Pawła II


