
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: 
„Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”. Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzie-
liście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie 
się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, 
a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą na-
znaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, 
abyśmy wykonywali dzieła Boże?”. Jezus, odpowiadając, rzekł do 
nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwie-
rzyli w Tego, którego On posłał”. Rzekli do Niego: „Jakiego więc do-
konasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? 
Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do je-
dzenia chleb z nieba»”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero 
Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem 
Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli 
więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”. Odpowie-
dział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie 
będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. 
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Codzienne posiłki a Eucharystia
Duże znaczenie przywiązujemy do posiłków, szczególnie niedzielnych i świą-
tecznych śniadań czy obiadów. Zdarza się jednak i tak, że nie dbamy o  ich  
formę czy jakość, spożywając je niejako „w biegu”, na szybko, nawet nie my-
śląc o tym, co jemy. Taka postawa może mieć negatywny wpływ na nasz udział 
w  niedzielnej Mszy i przyjmowanie Komunii Świętej. Eucharystia jest ró- 
wnie ważna jak codzienny posiłek, powinniśmy przyjmować ją po odpowied-
nim przygotowaniu, świadomie i godnie, bo jest pokarmem nieprzemijającym, 
który daje prawdziwe życie.

ks. Eugeniusz Burzyk

Ojciec Joachim Badeni w młodości nie klękał podczas Mszy, ale de- 
likatnie zginał kolano: „Była bowiem taka moda, że spodnie muszą 
mieć idealny kant, a jak się klękało, wtedy kant tracił swoją ostrość”.
Jezus – zapowiadając ustanowienie Eucharystii – przestrzega swo-
ich uczniów, by nie troszczyli się o wartości przemijające, które są nie- 
trwałe i szybo przemijają, ale o pokarm duchowy, który trwa na wieki.
Dariusz Kowalski wspomina goszczącą u niego wnuczkę polskiego 
zesłańca. Po Mszy Świętej nie chciała wyjść z kościoła. Tam gdzie 
mieszka, na Syberii, niedzielna Msza zdarza się raz na kilka miesięcy.

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



Nowe meble w odnowionej zakrystii  
dla Służby Liturgicznej

Już na przełomie czerwca i lipca zakrystia dla mi- 
nistrantów i Służby Liturgicznej została general-
nie wyremontowana. Podwieszono sufit, dzięki 
czemu mogliśmy zamontować oszczędne i o wie-
le jaśniejsze oświetlenie ledowe. Ściany zostały 
zdrapane, zagruntowane i na nowo pomalowa- 
ne. Na podłodze położono płytki, zamontowano 
dwa grzejniki z zamówionymi specjalnymi para- 
petami oraz z instalacją CO. Do zakrystii wstawio-
no nowe drzwi, a okno zamontowano wcześniej.
W ubiegłym miesiącu skompletowaliśmy wszyst-
kie potrzebne meble, wykonane na zamówienie. 
Przede wszystkim jest nowy dębowy krzyż, a wi- 
szące obok niego modlitwy ministrantów, odma-
wiane przed i po Mszy Świętej, zostały całkowi-
cie odnowione i wstawione do dębowych ramek. 
Są dwie nowe duże szafy, w których nawet naj- 
dłuższe alby zwisają swobodnie. W tym celu za- 
kupiliśmy 60 specjalnych wieszaków, które sto- 
pniowo są opisywane imionami i nazwiskami 
ministrantów oraz lektorów, tak, aby każdy miał 
swój strój, był za niego odpowiedzialny i co jakiś 
czas zabierał do prania. W ubiegłym tygodniu 
Pani Gospodyni wyprała i wyprasowała kilkadzie- 
siąt strojów ministrantów i lektorów. Jednak po- 
wszechną praktyką w parafiach jest to, że mi- 
nistranci i lektorzy zabierają swoje stroje do pra- 
nia w domu. Dziękujemy tym rodzicom, którzy 
dotychczas regularnie troszczyli się o stroje li- 
turgiczne swoich synów, równocześnie prosimy 
wszystkich rodziców o zainteresowanie się tą 
sprawą, ministrantów zaś o dostosowanie się do 
nowych zasad wieszania strojów w szafach.
Do zakrystii została wstawiona nowa duża dębo-
wa ławka, z której w wygodny sposób korzystają 
również osoby przygotowujące liturgię.
Jest duża nowa garderoba na prywatne ubrania 
ministrantów oraz lektorów, na której znajduje 
się kilkadziesiąt wieszaków. Na ścianie powie-
szono dużą tablicę, na której znajdą się ogłosze-
nia dotyczące Służby Liturgicznej.

Składka specjalna najbliższej niedzieli – 12 sierpnia przeznaczana będzie na zapłacenie 
rachunków za wymienione wyżej meble i sprzęty, a także na pozostałe prowadzone inten-
sywnie prace remontowe, o których w najbliższych numerach naszego tygodnika.



Nowy kolor światła żyrandola
Wymieniliśmy żarówki w żyrandolu naprzeciw 
ekranu na kolor bardziej żółty – cieplejszy. Mimo 
iż teraz żyrandol daje podobną ilość światła, to 
jednak żarówki są mniejszej wartości i pobierają 
mniej prądu. Dzięki żółtemu kolorowi żarówek 
konstrukcja żyrandola stała się bardziej widocz-
na i estetyczna, ma teraz kolor wyraźnie złoty. 
W najbliższym czasie, w miarę wypalania się 
żarówek w kolejnych dwóch żyrandolach, będą 
one wymieniane na takie same.
Został również naprawiony żyrandol środkowy, 
którego dolna część nie święciła od kilku tygodni. 
Została w nim poprawiona i zabezpieczona insta-
lacja. Obecnie instalacja jest poprawiana i uno-

wocześniania we wszystkich gniazdkach w ca- 
łym kościele oraz w salkach.
Poprawione zostało oświetlenie stacji Drogi Krzy- 
żowej oraz oświetlenie figury Matki Bożej Bole-
snej, po lewej stronie ołtarza. Wymieniony został 
reflektor nad ołtarzem, dzięki czemu w prezbite-
rium jest teraz więcej światła.
Dziękujemy za bezinteresowne wykonywanie po- 
wyższych prac Jerzemu Zajdzie, Janowi Baścikowi 
i Tadeuszowi Kuśnierzowi, którzy zawsze spraw-
nie i szybko reagują na usterki co jakiś czas po-
jawiające się w naszej starej instalacji elektry- 
cznej, która nie została jeszcze wymieniona.



Intencje mszalne

 1. W poniedziałek – 6 sierpnia obchodzimy Świę- 
to Przemienienia Pańskiego. Msze Święte 
w godzinach 6.30 i 18.00.

 2. We wtorek – 7 sierpnia wyrusza 35. Jubile-
uszowa Oświęcimska Piesza Pielgrzymka na 
Jasną Górę, w której już tradycyjnie ucze-
stniczy nasz dekanat jawiszowicki oraz na-
sza parafia.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary 
złożone na prace remontowe mieszkańcom 
bloku nr 7 z Osiedla Paderewskiego. W tym 
tygodniu prosimy mieszkańców bloków nr 8 
i 9 z tego osiedla.

 4. W przyszłą niedzielę – 12 sierpnia składka 
specjalna na zapłacenie umeblowania zakry- 
stii dla Służby Liturgicznej, a także na pozo- 
stałe intensywne prace remontowe.
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NIEDZIELA – 5 sierpnia
  7.00 † Robert Ligęza w 14 rocznicę śmierci
  8.30 † Stefania i Ludwik Łacny
10.00 † Stanisław Winczowski w 7 r. śmierci
11.30  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Marii i Adama Pasałka w 40 ro-
cznicę ślubu

12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Anna Michewicz w 4 rocznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK – 6 sierpnia
  6.30 † Andrzej Cader
18.00 † Marcin Adamowicz w 4 r. śmierci

WTOREK – 7 sierpnia
  6.30 † Józef Bąk w 1 rocznicę śmierci
18.00 † Ewa Krakowska

ŚRODA – 8 sierpnia
  6.30 † Andrzej Cader
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: o zdro- 

wie i Boże błogosławieństwo dla Lucy 
Lisewsky z okazji 90 r. urodzin, † Wła- 
dysław Łoboda, † Stanisława Olsze-
wska, † Helena Wywiał, † Andrzej Prze- 
myk, † Roman Romaniak, † Kazimierz 

Pawlik, † Aleksander Chrapek, † Mi-
chalina Szostek, † Kazimierz Lasota, 
† Kazimierz Ziółkowski, † Mirosława 
Matlak

CZWARTEK – 9 sierpnia
  6.30 † Andrzej Cader
18.00 † Dobrosław Mastalerz

PIĄTEK – 10 sierpnia
  6.30 † Jerzy Litwa w 5 rocznicę śmierci
18.00 † Ludwika i Józef Hankus

SOBOTA – 11 sierpnia
  6.30 † Maria i Władysław Koczy
18.00 † Krzysztof Borowski w 7 rocznicę 

śmierci wraz z rodzicami i teściami

NIEDZIELA – 12 sierpnia
  7.00 † Marian Jankowski w 1 r. śmierci
  8.30 † Albin i Zofia Płaza z rodzicami  

w rocznicę śmierci
10.00 † Mieczysław Pulak w 3 r. śmierci
11.30  Roczki: Wojciech Bułka,  

Wojciech Chromik
18.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Edyty i Stanisława w 40 r. ślubu


