
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. 
Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córecz-
ka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Po-
szedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ści-
skali. [...] Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego 
synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz 
Nauczyciela?”. Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożo-
nemu synagogi: „Nie bój się, tylko wierz”. […] Tak przyszli do 
domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i gło-
śnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: „Czemu robicie zgiełk 
i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali Go. Lecz 
On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka 
oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. 
Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to zna-
czy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka natychmiast 
wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost 
ze zdumienia. Mk 5, 21-43
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Czym jest nadzieja?
Czasem jesteśmy zniechęceni, może nawet już o nic nie prosimy, bo nie wie-
rzymy, że Bóg może zmienić nasze życie. Nadzieja, obok wiary i miłości, to 
jedna z trzech cnót Boskich. Polega na ufnym oczekiwaniu na spełnienie 
Bożych obietnic w czasach ostatecznych. Inspiruje do wysiłków w drodze 

do Królestwa niebieskiego. Pozwala przetrwać chwile próby; chroni przed zwątpieniem. Ojciec Jan Andrzej Kło-
czowski mówi, że największy problem wielu ludzi polega na tym, że nie widzą dla siebie żadnej przyszłości. To 
dotkliwsze niż cierpienie fizyczne: „koniec nadziei oznacza kres życia”. „Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, 
którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę” (Hbr 10, 23).

ks. Eugeniusz Burzyk

„Wprawdzie nadzieja bywa matką głupich, ale może być też ko-
chanką odważnych” – napisał Stanisław Jerzy Lec.

Jair musiał być człowiekiem niezwykle odważnym, skoro ośmielał 
się niepokoić Jezusa w sprawie tak beznadziejnej.

Człowiek, który staje się znakiem nadziei dla drugich, jest dowodem 
na istnienie Boga – uważa ks. Wacław Hryniewicz.

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



Z naszego kościoła na Jasną Górę  
w 23 godziny i 35 minut

W sobotę – 9 czerwca po 23 godzinach i 35 minutach marszu 15 pielgrzymów oraz 4 osoby obsługi 
technicznej III Pieszej Pielgrzymki „non stop” na Jasną Górę, organizowanej przez naszą parafię oraz 
Grupę JG24 – „Jasna Góra bez kompromisów”, dotarło na Jasną Górę. Trasę 126,5 km, podzielono na 
15 etapów. Średnia długość etapu to 8,4 km. Prędkość marszu – 5,3 km/h. W sumie, łącznie z 30 minu-
towymi odpoczynkami po każdym etapie, pielgrzymka trwała 35 godzin i 20 minut.
Dzień wcześniej, po Mszy Świętej o godz. 9.00 w naszym kościele, której przewodniczył proboszcz pa-
rafii ks. Eugeniusz Burzyk, w koncelebrze uczestniczących w pielgrzymce kapłanów: ks. Piotra Bratka 
i ks. Łukasza Listwana, na trasę wyruszyło 17 pielgrzymów. W tym roku pielgrzymi wyruszyli na szlak 
pod hasłem: „Chcemy słuchać Cię!”. Przewodnik duchowy pielgrzymki – ks. Łukasz Listwan zwrócił 
uwagę pielgrzymów, w jaki sposób Bóg może do nas przemawiać, wskazując, do czego nas to zobo-
wiązuje. Konferencje ks. Łukasza uzupełniał drugi kapłan – ks. Piotr Bratek, który wygłosił kazania na 
Mszy rozpoczynającej pielgrzymkę oraz przed ostatnim etapem – na zakończenie trudu wędrowania.
Tegoroczna pielgrzymka wiodła częściowo, z powodu budowy autostrady, nowymi szlakami. Po trzech 
latach udało się wypracować trasę najbardziej optymalną dla pielgrzymów, a równocześnie mającą 
w swym przebiegu pewne, bezproblemowe i wygodne postoje. Niemal wszystkie gwarantowały dach 
nad głową w razie złej pogody oraz toaletę pozwalającą się odświeżyć. I co istotne – wszędzie jesteśmy 
mile widziani w przyszłym roku.

Grzegorz Smolarek, koordynator i pilot pielgrzymki





NIEDZIELA – 1 lipca
  7.00 † Mieczysław Ichniowski w 1 r. śmierci
  8.30 † Bogusław Babula w 11 r. śmierci
10.00 † Władysław Blarowski w 5 r. śmierci
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski w in-

tencji Barbary i Artura w 30 r. ślubu
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria i Aleksy Korczyk z wnukiem 

Piotrem

PONIEDZIAŁEK – 2 lipca
  6.30 † Emilia i Franciszek Dubiel
18.00 † Alfred Bednarski w 10 r. śmierci

WTOREK – 3 lipca
  6.30 † Kazimierz Kamiński w r. śmierci
18.00 † Leonard Sojka

ŚRODA – 4 lipca
  6.30 † Rozalia Niedziela
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: za 

†† wypominanych w rocznych wypo-
minkach, † Rozalia Niedziela, † Sta- 
nisława Olszewska, † Stanisław Ku- 
łach, † Grzegorz Bednarczyk, † Kazi-
mierz Lasota, † ks. Franciszek Janczy, 

† Helena Wywiał, †  Stefania i Piotr 
Śliwa, † Andrzej Przemyk, † Michalina 
Szostek

CZWARTEK – 5 lipca
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00  W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 6 lipca
  6.30 † Jerzy Juras
18.00 † Krzysztof Karasiński w 8 r. śmierci

SOBOTA – 7 lipca
  6.30 † Władysława Wnętrzak w 2 r. śmierci
18.00 † Tadeusz i Zofia Mastalerz  

z rodzeństwem

NIEDZIELA – 8 lipca
  7.00 † Henryk Serafin z rodzicami
  8.30 † Felicja Fetko w 3 rocznicę śmierci 

oraz Janusz Fetko
10.00 † Elżbieta Korczyk z rodzicami Rozalią 

i Józefem
11.30  Roczki: Kornel Marszałek, Gabriela 

Rychlewicz, Dominik Solka
18.00 † Ryszard i Anna Włodarczyk

Intencje mszalne
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 1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła składamy do 
puszek ofiary na Seminarium Duchowne w Kra-
kowie, w którym studiują klerycy z naszej 
diecezji.

 2. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwar- 
tek, piątek i sobotę miesiąca. W czwartek 
i piątek spowiedź od 17.00 do 18.00. W so-
botę od 9.00 odwiedziny chorych parafian. 

Ks. Adam i ks. Marcin podczas wakacji od-
wiedzą swoich chorych tylko w sierpniu.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i zło- 
żone ofiary na prace remontowe mieszkań-
com bloku nr 2 z os. Paderewskiego. W tym 
tygodniu prosimy mieszkańców bloku nr 3 
z tego osiedla.

Ogłoszenia duszpasterskie


