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w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso           z Proboszczem

Na obrazie Abrahama Bloemaerta ludzie śpią po obsianiu pola, a jakaś mała postać nadal coś 
sieje, ma rogi, a spod ubrania wystaje jej ogon.
Jezus przestrzega uczniów przed szatanem, który między pszenicę wsiewa chwasty, co można do- 
strzec dopiero wtedy, gdy zboże wypuści kłosy. 
Przechytrzenie diabła nie jest możliwe, możemy jednak dokładniej sprawdzać jakość zasiewa-
nego „ziarna” i często kontrolować jego wzrost.

Jezus opowiedział tłumom tę przypo-
wieść: „Królestwo niebieskie podob-
ne jest do człowieka, który posiał do-
bre nasienie na swojej roli. Lecz gdy 
ludzie spali, przyszedł jego nieprzy-
jaciel, nasiał chwastu między psze-
nicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło 
i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się 
i chwast. Słudzy gospodarza przyszli 
i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś 
dobrego nasienia na swej roli? Skąd 
więc się wziął na niej chwast?». Od-
powiedział im: «Nieprzyjazny czło-
wiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: 
«Chcesz więc, żebyśmy poszli i ze-
brali go?». A on im odrzekł: «Nie, 
byście zbierając chwast nie wyrwa-
li razem z nim i pszenicy. Pozwólcie 
obojgu róść aż do żniwa; a w cza-
sie żniwa powiem żeńcom: Zbierz-
cie najpierw chwast i powiążcie go 
w snopki na spalenie; pszenicę zaś 
zwieźcie do mego spichlerza»”.
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Bloemaert Abraham, Przypowieść o pszenicy i kąkolu,  
Walters Art Gallery, Baltimore, Maryland

ks. Eugeniusz Burzyk



Wycieczka uczestników  
Konkursu Ewangelijnego

Uczniowie z klas 4-6 kolejny raz wzięli udział w Inter- 
dyscyplinarnym Konkursie Ewangelijnym. Tym razem 
w oparciu o Ewangelię św. Jana dzieci wzbogacały swo- 
ją wiedzę z zakresu historii, języka polskiego, przyro- 
dy oraz religii. Zmagania zakończone zostały wyciecz- 
ką do Rychwałdu i Żywca, w której wzięli udział ucze- 
stnicy konkursu, wraz z nauczycielami. Najważniej-
szym punktem wycieczki była uroczysta Msza Święta, 
odprawiona przez ks. Mateusza Tomaszka w Sanktu-
arium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Po uczcie duchowej 
wszyscy miło spędzili czas w pięknym żywieckim par- 
ku, odwiedzili mini ZOO, a następnie udali się na sma- 
czne kiełbaski.
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi, ks. Filipowi i ks. 
Mateuszowi za wsparcie duchowe oraz finansowe te- 
go dzieła.

Agnieszka Nowosad
Agnieszka Zając



Misyjne działania  
naszych małych parafian

Misyjny rok szkolny dobiegł końca. Szkolne Koło 
Misyjne podjęło szeroko zakrojone działania na 
rzecz Adopcji Serca dziecka z Afryki. Proces ad-
opcyjny dobiegł wreszcie końca. Dziecko, które 
Szkolne Koło Misyjne objęło Adopcją Serca to 
12-letni Cedzic Kwizera z Rwandy. Nasz afrykań- 
ski przyjaciel w liście do „Rodziców Adopcyjnych” 
napisał m.in. że uczęszcza do 4 klasy, jest pół- 
sierotą wychowywanym przez babcię. Obecnie 
przygotowuje się po przyjęcia chrztu świętego. 
Razem z dziećmi obejmujemy naszego kolegę nie 
tylko wsparciem materialnym, ale także modlite- 
wnym, do czego zachęcamy Was wszystkich!
Składamy podziękowania każdemu, kto przyczy-
nił się do realizacji tego pięknego dzieła.
Mali parafialni misjonarze pierwszy raz uczest-
niczyli w Archidiecezjalnym Kongresie Misyjnym 
Dzieci w Krakowie, gdzie spotkało się około 1100 

dzieci, które podejmują w swoich szkołach lub 
parafiach dzieła misyjne. Po spotkaniu z misjo-
narzami, wspólnej zabawie oraz Mszy Św. ucze- 
stnicy kongresu mieli okazję zwiedzać „Wioski 
Świata”, które przybliżyły im życie dzieci na róż-
nych kontynentach. Nasza grupa dodatkowo od-
wiedziła krakowskie ZOO, gdzie podziwialiśmy 
zwierzęta z krajów misyjnych. 
Podobnie jak w zeszłym roku, w okolicach Dnia 
Dziecka, Szkolne Koło Misyjne przygotowało aka- 
demię pt. „Co słychać w niebie?”, podczas któ-
rej w ciekawy zaprezentowano dzieci z różnych 
stron świata ogłoszone świętymi.
Przy tej okazji, w sposób szczególny pragniemy 
podziękować Księdzu Proboszczowi za ogromne, 
szczodre serce okazane dziecięcym dziełom mi- 
syjnym.

Szkolne Koło Misyjne „Dzieci Dzieciom”



Intencje mszalne
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Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 
tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

NIEDZIELA – 23 lipca
  7.00 † Stanisław Krauzowicz z żoną Wandą 

i synową Marcelą
  8.30 † Józef Łęczycki w 28 r. śm. oraz Elza 

Kowalczyk w 2 r. śm.
10.00 † Anna Ziemba w 5 r. śmierci
11.30 † Julian Bartuś z żoną Marią  

i córką Jadwigą
18.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Jadwigi i Edwarda w 40 r. ślubu
PONIEDZIAŁEK – 24 lipca
  6.30 † Józef Bogacz w 10 r. śmierci
  6.30 † Andrzej Pękala
18.00 † Emil Nycz
WTOREK – 25 lipca
  6.30 † Helena Kawka w 3 r. śmierci
  6.30 † Józef Szczerba
18.00 † Emil Nycz
ŚRODA – 26 lipca
  6.30 † Grzegorz Thiel w 3 r. śmierci
  6.30 † Anna Seremak
18.00  Msza Św. wotywna do MB Bolesnej: 

w intencji mieszkańców ze Starych 
Bloków nr 49 i 50 oraz sprzątających 
ze Starych Bloków nr 45, w intencji 
Elżbiety z okazji 59 r. urodzin, o Boże 
błogosławieństwo dla Anny Pindel 
z okazji imienin, † Andrzej Pękala, 
† Józef Szczerba, † Zofia Jarosz, † Kry- 
styna Barszcz, † Janina i Stanisław 

Gurowscy z rodzicami, synem i wnu- 
kiem, † Emil Nycz, † Andrzej Papierz 
z rodzicami i rodzeństwem, † Wła- 
dysław Kucharski z żoną Stanisławą 
oraz synami Tadeuszem i Janem, 
oraz wnukami Mirosławem i Sylwe-
strem, † Marian Piotrowski, † Jan Bo-
rowiecki, † Adam Paszek

CZWARTEK – 27 lipca
  6.30 † Jan Fetko
  6.30 † Anna Seremak
18.00 † Anna i Józef Wójcik z dziećmi
PIĄTEK – 28 lipca
  6.30 † Marian Piotrowski
  6.30 † Andrzej Pękala
18.00 † Emil Nycz
SOBOTA – 29 lipca
  6.30 † Eugenia Apryas
18.00 † Stanisław Bożek w 12 r. śm.
NIEDZIELA – 30 lipca
  7.00 † Robert Ligęza w 13 r. śmierci
  8.30 † Władysław (13 r. śm.)  

i Henryka (66 r. śm.) Kolasa
10.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i zdrowie dla Wi-
tolda z okazji 40 urodzin

11.30  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 
dla Anny w 90 rocznicę urodzin

18.00 † Bronisław Bajer w 3 r. śm.

 1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła do puszek skła-
damy ofiary na powstający w Andrychowie Dom 
dla Księży Emerytów.

 2. W przyszłą niedzielę – 30 lipca, z racji obchodzo-
nego w tym tygodniu wspomnienia św. Krzyszto-
fa, patrona kierowców i podróżujących, po każ- 
dej Mszy odmówimy specjalną modlitwę oraz do- 
konamy poświęcenia pojazdów na parkingach 
przy kościele i błogosławieństwa kierowców ze- 
branych przy swoich samochodach. Każdy otrzy-
ma wizerunek św. Krzysztofa lub specjalną mo- 
dlitwę do umieszczenia w swoim samochodzie. 

Przy tej okazji można będzie złożyć ofiarę na 
utrzymanie naszego parkingu i ogrodzenia koś-
cioła, które zostanie kolejny raz pomalowane.

 3. Do nabycia za dowolną ofiarą nowe albumy, m.in. 
„Wszystko o cudach”, „Najsłynniejsi mnisi, du-
chowni i pustelnicy”, „Wydarzyło się w Fatimie”.

 4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną 
ofiarę mieszkańcom bloku nr 1 z os. Paderew-
skiego. W tym tygodniu prosimy o pomoc miesz-
kańców bloku nr 2 z tego osiedla.

 5. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe zło-
żone podczas dzisiejszej składki uzupełniającej.

Ogłoszenia duszpasterskie
23 – 30 lipca


