
M a t e r
D o l o r o s a

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

, , ,

Niedzielne espresso           z Proboszczem

Kto jest autorem modlitwy Ojcze nasz?
Uczniowie proszą Jezusa, by nauczył ich modlić się. Wtedy przekazuje im treść tej modlitwy. Nazywana  
jest Pańską, bo uczniowie otrzymali ją od Pana. W Ewangelii Świętego Mateusza Ojcze nasz zawiera 
siedem próśb (zob. Mt 6, 9-13), w Ewangelii Świętego Łukasza tylko pięć (zob.Łk 11, 1-5). W tradycji 
Kościoła przyjęto tekst Świętego Mateusza, który zmodyfikowano pod względem stylistycznym.
Czy Bóg nie za mało interesuje się losem człowieka?
Jeżeli Bóg natychmiast nie spełnia zanoszonych do niego próśb, zaczynamy mieć wątpliwości, co do 
Jego Opatrzności. Jednak patrząc na swój los w perspektywie życia wiecznego człowiek nie jest 
w stanie stwierdzić, które ze zdarzeń czy doświadczeń są dla niego dobre, a które złe. Widzi swoją 
życiową drogę tylko do pierwszego zakrętu. Bóg natomiast widzi całą drogę człowieka wraz z jej 
finałem. „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz: Teraz 
poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany” – pisze św. Paweł.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Nie-
go: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy 
się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Na-

szego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i prze-
bacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto 
nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”. [...] Każdy bo-
wiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu 
otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy 
poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skor-
piona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre 
dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha 
Świętego tym, którzy Go proszą”.

Łk 11, 1-13

Jan Józef Lipski podczas spaceru z dziećmi rzucał kostkę;  
gdy wypadała parzysta liczba szli w prawo, nieparzysta w lewo.
Wydaje się, że życiem rządzi ślepy los: prosimy – nie otrzy-
mujemy, szukamy – nie znajdujemy, kołaczemy – nie otwierają.
Bóg reaguje na nasze prośby, ale ich nie poznajemy, bo często 
czyni to w innej postaci, dostosowanej do naszych możliwości.
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Pięćdziesięciu młodych ludzi ze Słowacji z diecezji Żylina, wraz ze swoim biskupem Tomášem Galisem, 
kapłanami i siostrami zakonnymi, którzy wezmą udział w centralnych obchodach Światowych Dni Mło-
dzieży w Krakowie, przybyło we wtorek – 19 lipca do naszej parafii. Słowaków przywitali młodzi naszej 
parafii, wymachując flagami w barwach Polski i naszych południowych sąsiadów. Następnie słowaccy 
Goście uczestniczyli we Mszy Świętej o godz. 18.00, po której 22 rodziny z naszej parafii zaprosiły ich 
do siebie. Spędzą w naszej parafii cały tydzień, w ramach tzw. Dni w Diecezji. Każdego dnia uczestni-
czymy z nimi we wspólnej modlitwie: rano o godz. 8.00 oraz w Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00.

Młodzież ze Słowacji przybyła 
do naszej parafii





NIEDZIELA – 24 lipca
  7.00 † Jan i Genowefa Kobylańscy w r. śm.
  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

PONIEDZIAŁEK – 25 lipca
  6.30 † Grzegorz Thiel w 2 rocznicę śmierci
18.00 † Mirosław Majcherczyk w 15 r. śm.

WTOREK – 26 lipca
  6.30 † Andrzej Papierz w 3 r. śmierci
18.00 † Janina i Stanisław Gurowscy z rodzi-

cami, synem, wnukiem

ŚRODA – 27 lipca
  6.30 † Antoni Martyna
18.00  Msza św. wotywna do MB Bolesnej:
  o Boże błogosławieństwo dla sprzą-

tających i mieszkańców Starych Blo-
ków 36, 38, 40, dziękczynna za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze, o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 
MB dla Stefana Walusa z okazji 70 r. 

urodzin, w intencji Anny z okazji 88 
rocznicy urodzin, † Kazimierz Dro-
bik, † Marzena Bury, † Marian Pałka 
z zięciem, † Bolesława Jajeśnica

CZWARTEK – 28 lipca
  6.30 † Janusz Czerwik
18.00 † Stefan Pucka z bratem Stanisławem, 

rodzicami Wojciechem i Katarzyną

PIĄTEK – 29 lipca
  6.30 † Janusz Czerwik
18.00 † Antoni Maciejczyk  

z synem Zbigniewem

SOBOTA – 30 lipca
  6.30 † Robert Ligęza w 12 rocznicę śmierci
18.00 † Artur Górski

NIEDZIELA – 31 lipca
  7.00 † Jan Pałys w 17 rocznicę śmierci
  8.30 † Henryk Serafin z rodzicami
10.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Julii Bassara w 75 r. urodzin
11.30 † Franciszka Dadak w 20 r. śmierci
18.00 † Bronisław Bajor w 2 r. śmierci
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Intencje mszalne

 1. Od wtorku – 19 lipca gościmy w parafii mło-
dzież ze Słowacji wraz ze swoim biskupem To- 
mášem Galisem, kapłanami i siostrami zakon-
nymi. W poniedziałek – 25 lipca po rannej mo-
dlitwie słowaccy goście wyjadą do Krakowa na 
centralne obchody ŚDM. Cieszymy się z ich obe- 
cności w parafii i życzymy owocnego przeży-
cia spotkania z Papieżem Franciszkiem. Dzię-
kujemy ks. Marcinowi oraz grupie młodzieży za 
przygotowanie ich pobytu w parafii, a także ro-
dzinom, które przyjęły ich do swoich domów.

 2. W poniedziałek – 26 lipca obchodzimy wspo-
mnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i po- 
dróżujących. W przyszłą niedzielę – 31 lipca po 

każdej Mszy Św. odmówimy specjalną modlitwę 
i dokonamy uroczystego poświęcenia pojazdów 
na parkingu przy kościele oraz udzielimy błogo-
sławieństwa kierowcom zebranym przy swoich 
samochodach.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na 
kwiaty mieszkańcom Starych Bloków nr 42 i 43. 
W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloków 
nr 44, 45, 46. 

 4. Dziękujemy działającej przy naszej parafii Gru-
pie AA, która zaangażowała się w malowanie 
płotu. Trwają prace dotyczące wyposażenia sali 
konferencyjnej, które zostaną ukończone w naj-
bliższych dniach.

Ogłoszenia duszpasterskie
24 – 31 lipca 2016


