
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po 
dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przy-
kazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani 
chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci 
w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: 
„Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd 
wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą 
was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg 
waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali 
do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu 
chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Na czym polega ubóstwo?
W znaczeniu potocznym ubogi to człowiek biedny, często niezaradny, doświadczony przez życie. Jednak 
w sensie religijnym – biblijnym, to ktoś, kto dobrowolnie oddaje Bogu do dyspozycji rzeczy materialne, 
talenty, zdolności czy sprawności. Korzysta z nich zgodnie z Jego wolą. Pozbycie się majątku nie musi 
świadczyć o pobożności czy religijności, a czasem może być nawet lekkomyślnością. Większą doskona-
łością jest posiadanie nawet bardzo dużego kapitału, ale dysponowanie nim z myślą o innych ludziach 
i rozwoju świata. Ubogim może być nawet bardzo bogaty człowiek, który jednak – nawiązując do słowa 
„ubóstwo” – wszystko ma „u-Boga”.

ks. Eugeniusz Burzyk

Biskup Antoni Długosz przypomina, że przedmioty nie są ce-
lem życia: „Wściekam się, kiedy goście zdejmują buty, wcho-
dząc do mieszkania. To głupi zwyczaj. Jak ci szkoda dywanu, 
to zwiń, niech go mole zeżrą”.

Rozsyłając swoich uczniów Jezus nakazuje im, by na drogę 
nie zabierali nie tylko rzeczy zbędnych, ale nawet i takich, 
które przecież mogłyby się im przydać, jak chleb, pienią- 
dze, torba czy zapasowa suknia.

Ojciec Joachim Badeni, jeden z najbogatszych ludzi w przed-
wojennej Polsce, mieszkał w najuboższej celi, a z tubki pa-
sty do zębów wyciskał ostatki, bo byłoby rozrzutnością wy- 
rzucić nie wyciśniętą do końca.

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



Coraz więcej osób korzysta  
z Parafialnej Poradni Rodzinnej

Od październiku ubiegłego roku w naszej parafii działa Poradnia Rodzinna. Spotkania odbywają się 
w każdą środę – w godz. od 17.30 do 18.30 – w wyremontowanym i odnowionym pomieszczeniu. 
Na wszystkich parafian z problemami dotyczącymi życia małżeńskiego i rodzinnego czeka doradca 
rodzinny: Agata Wideł; tel. 511 497 919, mail: agatawidel@op.pl. Jest możliwość umówienia się 
również w każdym innym terminie, z czego parafianie często korzystają. Do dyspozycji doradcy ro-
dzinnego jest także parafialna kuchnia i kawiarnia. Na ścianie Poradni Rodzinnej umieszczone zostały 
wybrane komiksy, które co tydzień są publikowane w parafialnym tygodniku „Mater Dolorosa”. Ich 
autorami jest młodzież zaangażowana w życie parafii: Kuba Jarnot i Małgorzata Kuderska. Wybrano 
takie komiksy, które odnoszą się do życia rodzinnego i małżeńskiego. W Poradni Rodzinnej ro- 
związywane są czasem bardzo trudne problemy, dlatego nie może to być miejsce smutne czy przy-
gnębiające; samo obejrzenie przed spotkaniem radosnych komiksów może pozytywnie wpłynąć na 
rozmowę z doradcą rodzinnym. Poradnia czynna jest również w czasie wakacji.



Msza wotywna o Świętym Janie Pawle II
22 lipca 2018 – godz. 18.00

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosła-
wieństwo Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pawła z okazji 
imienin, o  powrót do żywej wiary dla Grzegorza, o szczęśliwe rozwiązanie, o zdrowie dla Anny, 
dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu dla Anny z okazji 18 rocznicy urodzin, 
dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janiny i Władysława Mika 
z okazji 50 rocznicy ślubu, w intencji Bogu wiadomej.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: ks. Franciszek 
Janczy, Franciszek Hatala, Maria Zduńczyk, Maria Dziubek, Paweł Andreas, Jan Wadoń, Leonard Sojka, 
Barbara Kozioł, Janina Śliwińska, Mieczysław Korczyk, Stanisław Bednarz, Kazimierz Kulka, Adam 
Jakubowski, Marian Gołuch, Helena Finster, Rozalia Chojnacka, Jan Tomasiczek, Zofia Ossowska, Wiesław 
Ciesielski, Leopold Szymla, Anna Grzywa, Barbara Hotloś, Helena Łukasik-Paluch, Grzegorz Płużek, 
Dorota Borgosz, Stanisław Cacak, Stanisław Molenda, Zofia Pabian, Anna Sporysz, Edward Moskwik, 
Roman Geier, Rozalia Niedziela, Krystyna Lament, Benedykt Rychlewicz, Zofia Ignacyk, Andrzej Cader, 
Maria Porwisz, Grzegorz Bednarczyk, Aleksander Chrapek, Kazimierz Lasota, Helena Wywiał, Jan 
Micherda, Kazimierz Pawlik, Andrzej Przemyk, Stanisława Majka, Roman Romaniak, Antoni Maciejczyk 
z synem Zbigniewem, Władysław Wyrwont, Franciszek i Antonina Kramarczyk z synem Kazimierzem 
oraz zmarli z rodziny, Krystyna Bassara, Alicja Czernicka z rodzicami, Rozalia i  Wojciech Czerniccy 
z synem Stanisławem, Władysława i Jan Dominik z synem Stanisławem, Czesława Dział z mężem, Andrzej 
Bogacz, Stanisław Kułach, Jadwiga Hałat, Jan Makara w 35 r. śmierci, Michalina Szostek.



Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794 

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot 

Korekta: ks. Tomasz Łata; redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD); tel. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

NIEDZIELA – 15 lipca
  7.00 † Maria Matusz oraz Katarzyna Zawadka
  8.30 † Julian Bartuś z żoną Marią  

i córką Jadwigą
10.00 † Zdzisław Ogórek w 9 r. śmierci
11.30 † Franciszek Kubica w 7 r. śmierci
18.00  W podziękowaniu za otrzymane łaski 

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
Beaty i Marka Komendera w 15 ro-
cznicę ślubu oraz dla całej ich rodziny

PONIEDZIAŁEK – 16 lipca
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla Michała 

z rodziną
18.00 † Kornelia Janik w 2 r. śmierci oraz Igna- 

cy Janik w 32 r. śmierci

WTOREK – 17 lipca
  6.30 † Zofia Litwa w 15 r. śmierci
18.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Elżbiety w 60 rocznicę urodzin

ŚRODA – 18 lipca
  6.30 † Andrzej Cader
18.00  Msza Święta wotywna do MB Bolesnej: 

o Boże błogosławieństwo dla mieszkań- 
ców i sprzątających z osiedla Paderew-
skiego nr 2, † Helena Wywiał, † An- 
drzej Przemyk, † Michalina Szostek, † Ka- 
zimierz Pawlik, † Aleksander Chrapek

CZWARTEK – 19 lipca
  6.30 † Andrzej Cader
18.00 † Dobrosław Mastalerz

PIĄTEK – 20 lipca
  6.30 † Andrzej Cader
18.00  O dobre przeżycie wakacji dla 

kapłanów i parafian [NSPJ]

SOBOTA – 21 lipca
  6.30 † Rozalia Niedziela
18.00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Ma-

tki Bożej dla Wiktorii w dniu urodzin

NIEDZIELA – 22 lipca
  7.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

w podziękowaniu za otrzymane łaski 
dla Mariana i Alicji w 45 r. ślubu

  8.30 † Anna Ziemba w 6 r. śmierci
10.00 † Władysław (14 r. śm.)  

i Henryka (67 r. śm.) Kolasa
11.30 † Józef Łęczycki w 29 rocznicę śmierci 

i  Elżbieta Kowalczyk w 3 r. śmierci 
oraz Stanisław i Eugenia Pędziwiatr

18.00  Wotywna do Świętego Jana Pawła II

Intencje mszalne

 1. Dzisiaj do puszek przy wyjściu z kościoła 
składamy ofiary na budowę Domu Księży 
Emerytów w Andrychowie.

 2. W piątek – 20 lipca, z racji trzeciego pią-
tku, oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu.

 3. Dziękujemy za  posprzątanie kościoła i ofiary 
złożone na prace remontowe mieszkańcom blo-

  ku nr 4 z os. Paderewskiego. W tym tygodniu 
prosimy mieszkańców bloku nr 5 z tego osiedla.

 4. W przyszłą niedzielę – 22 lipca składka spe- 
cjalna uzupełniająca na nową część parkingu, 
wraz z podjazdami oraz na wyremontowane 
pomieszczenia obok zakrystii.

Ogłoszenia duszpasterskie


