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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Czy Maria była osobą leniwą?
Lenistwo jest skłonnością – upodobaniem do próż- 
nowania, nie podejmowania czy też unikania za- 
równo wysiłku duchowego, jak i fizycznego. Skut-
kiem lenistwa jest nie tylko zaniedbywanie obo-
wiązków, często uniemożliwia człowiekowi wszelki 
rozwój. W najmniejszym stopniu nie można odnieść 
tych słów do zachowania Marii, która z uwagą po-
święca czas Jezusowi. Nie jest jednak łatwe zrozu- 
mienie słów Jezusa, kiedy upomina pracującą Mar-
tę, a chwali siedzącą bezczynnie u Jego stóp Ma- 
rię. Niewłaściwe zachowanie Marty nie polegało 
na tym, że troszczyła się o sprawy doczesne, dbała 
o dom i dużo czasu poświęciła na przygotowywanie 

posiłku. Jezus ma pretensje o to, że robiła to w cza- 
sie, gdy powinna była słuchać Jego słów.
Na czym polega gościnność?
„Istotą gościnności nie jest czerwony dywan, wy-
żerka i napitki, ale uwaga poświęcona obcemu” – 
pisze Jerzy Surdykowski. Polska gościnność nie- 
stety słusznie kojarzona jest z obficie zastawio-
nym stołem, a tym samym z nieumiarkowaniem 
w jedzeniu i piciu. Niech nasze spotkania odby- 
wają się na wzór Eucharystii, która przede wszy- 
stkim zapewnia pokarm duchowy. Zbigniew Her- 
bert tak wspominał swoją babcię: „Była to kobie- 
ta z ogromną gościnnością wewnętrzną”.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, 
imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona 
siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przy-
słuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się 
koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rze-
kła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła 
mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi po-
mogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, trosz-
czysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko 
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie bę-
dzie pozbawiona”.

Łk 10, 38-42

Obydwie siostry zachowują się poprawnie – wzajemnie 
się uzupełniając.
Jedna przygotowuje posiłek, a druga dotrzymuje Jezuso-
wi towarzystwa.
Marta jednak niepotrzebnie wywyższa się podkreślając 
swą pracowitość.
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Już w najbliższy wtorek – 19 lipca po-
witamy w naszej parafii grupę pięćdzie-
sięciu młodych ludzi ze Słowacji, którzy 
będą u nas gościć w ramach Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie. Spędzą w na- 
szej wspólnocie cały tydzień, w ramach 
tzw. Dni w Diecezji. Przyjadą do nas z die- 
cezji Żylina, wraz ze swoimi duszpaste- 
rzami. Z naszej parafii zgłosiły się 22 ro-
dziny, które we wtorek po Mszy Świętej 
wieczornej odbiorą swoich „podopiecz-
nych”. Wtedy Goście otrzymają diece-
zjalne pakiety pielgrzyma i plan atrakcji, 

które dla nich przygotowaliśmy. W środę młodzi Słowacy udadzą się do Muzeum KL Auschwitz-Birkenau, 
następnie na Mszę Świętą do kościoła pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu i zwiedzą miasto. W czwar-
tek odwiedzą Kaplicówkę, miejsce narodzin św. Jana Sarkandra w Skoczowie, gdzie odprawią nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej oraz wezmą udział we Mszy Świętej, a później z Ustronia wejdą na Czantorię. 
W piątek odwiedzą Chlebową Chatę w Górkach Małych, zwiedzą Rotundę w Cieszynie i udadzą się na 
Mszę Świętą do Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie.

Każdego dnia zapraszamy do wspólnej modlitwy z naszymi Gośćmi: rano o godz. 8.00 oraz na Apel 
Jasnogórski o godz. 21.00. W sobotę będziemy przeżywać Dzień Zaangażowania Społecznego, re-
alizując – według zaleceń Ojca Świętego Franciszka – jeden z uczynków miłosierdzia. O godz. 10.30 
zapraszamy chorych i starszych parafian na wspólne spotkanie z udzieleniem sakramentu namasz-
czenia chorych. Wieczorem udamy się na spotkanie integracyjne, połączone z grillem i tańcami led-
nickimi. W niedzielę słowaccy Goście spotkają się z parafianami na Mszy Świętej o godzinie 10.00; 
będzie to Msza dwujęzyczna. Po południu młodzież naszej parafii wraz z Gośćmi uda się na pola pod 
Dębowcem w Bielsku-Białej, na spotkanie ze wszystkimi grupami z całego świata, które goszczą 
w naszej diecezji. W poniedziałek po modlitwie porannej słowacka młodzież wyjedzie do Krakowa 
na centralne obchody Światowych Dni Młodzieży. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej mo-
dlitwy i spotkań z naszymi Gośćmi.

ks. Marcin Puchałka

Goście ze Słowacji w naszej parafii



Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla ofiarodawców z racji 
odwiedzin chorych w I sobotę miesiąca czerwca, o wyjście z nałogu alkoholizmu dla pewnej osoby, w inten-
cji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo Boże w rodzinie, dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 
Ewy i Stanisława z okazji 35 rocznicy ślubu.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: Genowefa Kózka, Emilia 
Bidzińska, Halina Drabek, Krzysztof i Roman Smekla, Wincenty w 25 rocznicę śmierci, Danuta Wiktorowicz, 
Edward Kojm, Józef Mikołajek, Czesław Rynkiewicz, Apolonia Niedziela, Zygmunt Kózka, Andrzej Żmuda, 
Zenona Cebrat, Genowefa Adamczyk, Bernadeta Dutkiewicz, Stanisław Kudzia, Jan Kwaśniak, Franciszek 
Pastuszka, Franciszek Dybuła, Władysława Gibas, Mieczysław Bartula, Jerzy Sojka, Stanisław Bryła, Jadwi-
ga Kiebzak, Teresa Kramarczyk, Leokadia Rychlewicz, Aleksander Zemlik, Kazimiera Walusiak, Janusz Czer-
wik, Teodor Gawęda, Irena Baran, Amalia Ogórek, Genowefa Kubasiowska, Renata Liber, Kazimierz Drobik, 
Danuta Wiktorowicz, Jerzy Szewczyk, Marzena Bury, Artur Jarski, Anna Wąsik z mężem Stanisławem i synem 
Józefem, Aniela Wadoń z mężem Józefem, Anna Górniak z mężem Ryszardem.

Msza wotywna o św. Janie Pawle II 
22 lipca 2016 – godz. 18.00

 1. We wtorek – 19 lipca na wieczorną Mszę 
Świętą o godz. 18.00 przybędą do nas piel-
grzymi ze Słowacji, którzy uczestniczyć bę- 
dą w Światowych Dniach Młodzieży w Kra- 
kowie. Przebywać będą w rodzinach naszej 
parafii do poniedziałku – 25 lipca. Codzien-
nie zapraszamy do udziału we wspólnych 
modlitwach ze słowackimi gośćmi: o godz. 
8.00 oraz w Apelu Jasnogórskim o 21.00. 

  W sobotę – 23 lipca o godz. 10.30 zaprasza-
my chorych i starszych parafian na spotka-
nie z udzieleniem sakramentu namaszcze-
nia chorych. Prosimy krewnych i sąsiadów, 
aby w tym dniu pomogli ludziom starszym 

i  chorym w dotarciu do naszego kościoła, 
podwożąc ich samochodem.

 2. W piątek – 22 lipca, w związku z „Dniami 
w Diecezji” w ramach ŚDM, Ksiądz Biskup 
udziela dyspensy od obowiązku wstrzemię-
źliwości od pokarmów mięsnych dla wszy-
stkich katolików przebywających na terenie 
naszej diecezji.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
na kwiaty mieszkańcom Starych Bloków nr 
36, 38 i 40. W tym tygodniu prosimy mie-
szkańców bloków nr 42 i 43.

 4. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzi-
siejszej składki specjalnej uzupełniającej.

Ogłoszenia duszpasterskie
17 – 24 lipca 2016



NIEDZIELA – 17 lipca
  7.00 † Andrzej Jankowski w 10 r. śmierci
  8.30 † Anna i Władysław Turek w r. śmierci
10.00 † Albin i Zofia Płaza
11.30  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Marii  Franciszka Porwisz w 60 
rocznicę ślubu

18.00 † Bogdan Socha, Zbigniew Dziubek, 
Aniela i Eugeniusz Słowiak

PONIEDZIAŁEK – 18 lipca
  6.30 † Kazimiera Walusiak
18.00 † Józef i Józefa Żurawscy

WTOREK – 19 lipca
  6.30 † Amalia Ogórek
18.00 † Julian Bartuś z żoną Marią i córką 

Jadwigą

ŚRODA – 20 lipca
  6.30  Dziękczynna – o błogosławieństwo 

Boże dla Ryszarda z okazji urodzin
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla mieszkańców i sprzątających ze 
Starych Bloków nr 33 i 34, o zdrowie 
i obfite łaski dla ks. Czesława Chrzą-
szcza [NSPJ], † Kazimiera Walusiak, 
† Jerzy Szewczyk, † Kazimierz Drobik

CZWARTEK – 21 lipca
  6.30 † Antoni Martyna
18.00 † Ryszard Włodarczyk  

i Anna Posselmann

PIĄTEK – 22 lipca
  6.30 † Stanisław Krauzowicz w 40 r. śm.
18.00  Wotywna o Świętym Janie Pawle II

SOBOTA – 23 lipca
  6.30 † Jerzy Sojka
18.00 † Stanisław Bożek

NIEDZIELA – 24 lipca
  7.00 † Jan i Genowefa Kobylańscy w ro- 

cznicę śmierci
  8.30 † Jan Garlicki z synem Krzysztofem
10.00 † Józef Łęczycki (27 r. śm.) oraz 

Elżbieta Kowalczyk (1 r. śm.)
11.30 † Anna Ziemba w 4 rocznicę śmierci
18.00 † Aleksander Kubas w 3 r. śmierci

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 
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Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, 

zdjęcia: Jerzy Zajda; komiksy: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska (oraz grafiki)
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 

tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

Intencje mszalne
17 – 24 lipca 2016


