
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów 
się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to po-
słyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. […] 
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dwo-
rze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi 
siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Mat-
ka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział 
im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?”. I spoglą-
dając na siedzących wokoło Niego, rzekł: „Oto moja matka 
i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, 
siostrą i matką”.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Czy religijność jest ważniejsza od rodziny?
Nie wszystkie rodziny są idealne, czasem ich członkowie przychodzą do kościoła, mimo iż są ze so- 
bą skłóceni i nie zamierzają się pogodzić. Modlitwa, Słowo Boże i życie sakramentalne to podstawa 
naszych dobrych relacji z ludźmi. Po powrocie do domu postarajmy się zrobić coś dobrego dla bli-
skich, przede wszystkim dla tych, którzy nie przyszli dzisiaj do kościoła.

ks. Eugeniusz Burzyk

Bogusław Kaczyński twierdził, że podporządkował ży- 
cie sztuce. Pogodził się z tym, że nie ma rodziny: „Nie 
wolno udawać, że się jest artystą, i być ojcem, mężem 
i kimś jeszcze. Ma być koncentracja w jednym kierunku”.

Jezus nie stawia uczniów i słuchaczy wyżej od rodziny, 
ale Jego misja daleko wykracza poza struktury rodziny 
czy narodu. Stwarzając pozory dystansu, przygotowu-
je najbliższych na swoją męczeńską śmierć i rozstanie.

Sándor Márai uważa, że człowiek, któremu Bóg wy- 
znaczył misję, który bierze na siebie brzemię ludzkich 
spraw, musi przyjąć także samotność: „Kto jej nie po- 
dejmie, jest kuglarzem; nawet wtedy, gdy go ukrzyżują”.

10.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   B,



Prace remontowe wykonane w maju 
i planowane w najbliższym czasie

Ukończone zostały toalety obok zakrystii, z któ-
rych korzystać będą ludzie starsi i schorowani, 
mający trudności z wejściem na piętro kościoła. 
Kompletne wyposażenie tych toalet jest całkowi- 
cie nowe, zgodne ze współczesnymi standardami. 
Obok powstało nowe pomieszczenie gospodarcze, 
służące parafianom sprzątającym kościół, tak, aby 
nie nosić brudu z piwnicy do kościoła. Można 
w nim w sposób wygodny nabrać wody, zarówno 
ciepłej jak i zimnej, będzie tam też sprzęt do 
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sprzątania [m.in. szczotki, mopy oraz wiadra]. 
Zarówno w toaletach jak i w pomieszczeniu go-
spodarczym zostały wymienione drzwi. Teraz re- 
montowany jest duży przedsionek przed toaleta- 
mi i wspomnianym pomieszczeniem, a także zakry- 
stia dla ministrantów, do której wchodzi się z tego  
przedsionka. Zastaną tam odnowione ściany, ze-
rwane stare i popękane płytki podłogowe, wymie- 
nione będą grzejniki oraz instalacja CO. Zamó-
wiliśmy do zakrystii ministrantów dwie nowe duże 
przesuwne szafy oraz drzwi wejściowe. Zostały 
także zamówione drzwi wejściowe do zakrystii głó- 
wnej, a duże zewnętrzne drzwi do remontowa-
nego przedsionka zostaną odnowione.
Zamontowane są dwa kolejne okna antywłamanio- 
we od strony zakrystii. Ukończone zostało parowe 
czyszczenie podłogi całego kościoła, wraz z wszy- 
stkimi zakamarkami. Planowane jest także oczy- 
szczenie zabrudzonej, między innymi z powodu 
braku parapetu nad grzejnikiem, ceglanej ścia-
ny przy bocznym wejściu do kościoła [patrząc na 
ołtarz, po prawej stronie]. Związane jest to z in- 
stalacją dużego nowoczesnego grzejnika wraz 
z parapetem i wymianą części instalacji. Jednak 
z powodu ciągle poszerzającego się frontu robót 
[co jakiś czas pokazują się nowe usterki i proble-
my, których nie można odkładać] niektóre plano-
wane wcześniej prace trzeba odkładać na później.



NIEDZIELA – 10 czerwca
  7.00 † Mieczysław Kolonko z rodzicami 

i bratem Adamem
  8.30 † Antoni Korczyk z żoną Czesławą
10.00 † Ewa Jakubowska
11.30  Roczki: Lilianna Nycz, Natalia Kózka, 

Nataniel Skoś
18.00 † Benedykt Zapała w 4 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 11 czerwca
  6.30 † Urszula i Wiesław Morończyk 

z rodzicami
18.00 † Agnieszka i Jan Juras
WTOREK – 12 czerwca
  6.30 † Edward Walczyk
  6.30 † Edward Moskwik
18.00 † Józef Krupa
ŚRODA – 13 czerwca
  6.30 † Edward Walczyk
  6.30 † Antoni Plata
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: o Bo- 

że błogosławieństwo i opiekę MB dla 
członkiń z VII Róży Kobiet Świętej 
Barbary, w intencji Izabeli z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski z proś-
bą o dary Ducha Świętego w czasie 
obrony pracy magisterskiej, w 30 r. 
ślubu w intencji Anny i Andrzeja Ję- 
drusik, o zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla Janiny Szczerby w 70 r. uro-
dzin, † Andrzej Cader, ks. Franciszek 
Janczy, † Krystyna Bassara, † Dorota 

Borgosz, † Andrzej Bogacz, † Józef Boj- 
czuk, † Stanisława Olszewska, † Sta- 
nisław Kułach, † Marian Pałka z zię-
ciem Andrzejem

CZWARTEK – 14 czerwca
  6.30 † Edward Walczyk
  6.30 † Edward Moskwik
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla miesz-

kańców i sprzątających za Starych 
Bloków 36,38,40

18.00 † Marian Piotrowski w 1 r. śmierci 
z żoną Franciszką

PIĄTEK – 15 czerwca
  6.30 † Anna Smolec z synem Erwinem
  6.30 † Edward Moskwik
18.00  Z podziękowaniem za Bożą opiekę w mi- 

nionym roku szkolnym dla dzieci i mło- 
dzieży [NSPJ]

SOBOTA – 16 czerwca
  6.30  Dziękczynna za 5 lat kapłaństwa  

z zawierzeniem Matce Bożej
  6.30 † Anna Kłaptocz z rodzicami
  6.30 † Edward Moskwik
18.00 † Sławomir Stawiarz
NIEDZIELA – 17 czerwca
  7.00 † Władysława (7 r. śm.)  

i Stanisław (6 r. śm.) Saduś
  8.30 † Łukasz Gawęda
10.00 † Władysław Blamek z córką Agatą
11.30 † Jerzy Ściga w 1 rocznicę śmierci
18.00 † Aleksander Zemlik
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 1. We wtorek – 12 czerwca o godz. 18.00, jak w każdy 
drugi wtorek miesiąca, zapraszamy na Mszę z 
modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Podczas 
nabożeństwa każdy zostanie indywidualnie pobło- 
gosławiony Najświętszym Sakramentem. W cza- 
sie błogosławieństwa i adoracji można będzie 
skorzystać z modlitwy wstawienniczej, prowa-
dzonej w kaplicy po prawej stronie prezbiterium. 
Oprawę muzyczną przygotował zespół „Fausy-
stem”, który gościliśmy w naszej parafii podczas 
„Niedzieli Misyjnej”.

 2. W czwartek – 14 czerwca po Mszy wieczornej w sali 
konferencyjnej odbędzie się katecheza dla dorosłych 
nt. „Uczynki miłosierdzia względem duszy”.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożone ofia- 
ry na prace remontowe mieszkańcom Starych Blo- 
ków nr 47 i 48. W tym tygodniu prosimy mie-
szkańców bloków nr 49 i 50.

 4. W przyszłą niedzielę – 17 czerwca składka spe-

cjalna uzupełniająca na prowadzone prace remon- 
towe. Jak każdą trzecią niedzielę miesiąca do pu-
szek przy wyjściu z kościoła będziemy składać 
ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza 
parafia objęła opieką.

 5. Parafialne Koło Radia Maryja zaprasza na dwie 
pielgrzymki:

  – do Częstochowy [8 lipca]. Wyjazd sprzed Ośrod- 
ka Kultury o 6.30. Koszt 30 zł [płatne przy zapisie]. 
Zapisy w zakrystii. Kontakt: 609 322 346,

  – do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w So- 
kółce i Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej [21-
22 lipca]. 21 lipca: Sokółka + Kozłówek: zwie- 
dzanie pałacu i sanktuarium, Msza Święta, kola-
cja, nocleg. 22 lipca: śniadanie, zwiedzanie san- 
ktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, Królowej Po-
dlasia, obiad. Wyjazd sprzed Ośrodka Kultury o go- 
dzinie 2.00 w nocy. Koszt 270 zł [płatne przy 
zapisie]. Zapisy w zakrystii. Kontakt: 609 322 346.

Ogłoszenia duszpasterskie


