
Niedzielne espresso           z Proboszczem

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy za-
brakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Je-
zus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 
Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała 
do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam 
sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, 
z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich 
Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem 
do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście wesel-
nemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która 
stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy 
czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do nie-
go: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, 
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to 
początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją 
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Czy tak duża ilość wina nie była zachętą do pijaństwa?
Według ówczesnych zwyczajów przyjęcie weselne trwało przez ty-
dzień. Zapraszano na nie nie tylko liczną rodzinę, ale także znajomych. 
Sześć stągwi to w sumie od 480 do 720 litrów. Wino było w Palestynie 
napojem powszechnym i codziennym, jednak zawierało mniejszą ilość 
alkoholu, a dodatkowo mieszono je często z wodą w proporcji dwie lub 
trzy miary wody na jedną wina. Gdyby wino było w tamtych uważane 
za coś złego i powszechnie nadużywane, to zapewne Jezus nie użyłby 
tego napoju w czasie Ostatniej Wieczerzy do ustanowienia Eucharystii.

ks. Eugeniusz Burzyk

Na Obrazie Jasnogórskim Matka Boża wskazuje na swojego Sy- 
na, który siedzi na jej ramieniu jak na tronie. Jedną ręką trzyma 
Ewangelię, drugą wznosi w geście nauczyciela i władcy, udzie-
lając błogosławieństwa. 
Bez sugestii Maryi, Jezus być może nie dokonałby cudu na we-
selu w Kanie Galilejskiej. Maryja jednak jest przekonana, że Je-
zus nie pozostanie obojętny na jej prośbę: „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie”.
Obrazy przedstawiające Matkę Bożą mają głębszy sens, gdy 
jest na nich również Jezus. Bo bez odniesienia do Niego cześć 
oddawana Maryi nie miałaby podstaw, bo ona sama z siebie  
nic nie może uczynić.
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NIEDZIELA – 26 sierpnia
  7.00  W intencji Krzysztofa z okazji  

21 rocznicy urodzin
  8.30 † Krystyna i Julina Rojek
10.00  W intencji Janiny i Apolinarego  

w 40 rocznicę ślubu
11.30 † Piotr Bosak w 4 rocznicę śmierci
18.00 † Halina Drabek w 3 rocznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK – 27 sierpnia
  6.30 † Grzegorz Bednarczyk
18.00 † Barbara Milczarek w 5 r. śmierci

WTOREK – 28 sierpnia
  6.30 † Maria Porwisz
18.00  W intencji Stanisławy Wasztyl  

z okazji 85 rocznicy urodzin 
18.00 † Władysław Szałaśny

ŚRODA – 29 sierpnia
  6.30 † Maria Porwisz
18.00  Msza Święta wotywna do MB Bole-

snej: † Helena Wywiał, † Andrzej Prze- 
myk, † Roman Romaniak, † Michali-
na Szostek, † Mirosława Matlak, † Sabi- 
na Majer, † Aniela Duc, † Anna Dzidek

CZWARTEK – 30 sierpnia
  6.30  W intencji Katarzyny oraz Wojciecha 

z okazji 30 rocznicy ślubu z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze

18.00 † Jan Grzywa w 11 rocznicę śmierci

PIĄTEK – 31 sierpnia
  6.30 † Maria Porwisz
18.00 † Stefan i Karol Górny z trzema synami 

i zięciem

SOBOTA – 1 września
  6.30 † Stefania Sekuła z mężem Józefem  

i synem Stanisławem
  6.30 † Bronisław i Stanisława Buławscy
  6.30 † Maria Porwisz
18.00 † Bronisława Witkowska

NIEDZIELA – 2 września
  7.00  W intencji Pana Kościelnego Stefana 

Rędziny z okazji imienin
  8.30 † Stefania Kastelik
10.00 † Julina Zdunek w 2 rocznicę śmierci
11.30 † Edward Bednarz z rodzicami w r. śm.
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Józef Sajdak

 1. Dzisiaj witamy w naszej parafii nowych kapła-
nów: ks. Dawida Surmiaka oraz ks. Pawła Wa- 
waka. Równocześnie dziękujemy za pracę dusz-
pasterską, katechetyczną, kancelaryjną oraz 
wszystkie podejmowane inicjatywy ks. Filipowi  
Glanowskiemu, ks. Piotrowi Zawarusowi i ks. Mar- 
cinowi Puchałce. Od 25 sierpnia rozpoczęli pra- 
cę w nowych parafiach. Będziemy o nich pa- 
miętać w modlitwach, polecając ich wstawien-
nictwu naszych patronów: Matki Bożej Bolesnej 
i św. Jana Pawła II.

 2. Od poniedziałku – 27 sierpnia codziennie pół 
godziny przed Mszą wieczorną zapraszamy na 
adorację Najświętszego Sakramentu. W tym 
czasie będzie także okazja do spowiedzi.

 3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota mie- 
siąca. Od 9.00 odwiedziny chorych parafian.

 4. W przyszłą niedzielę – 2 września o godz. 14.00 
zapraszamy dzieci specjalnej troski, wraz z ro- 
dzicami i opiekunami, na Mszę Świętą w kapli-
cy kościoła.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary 
złożone na prace remontowe mieszkańcom 
bloków nr 13 i 17 z os. Paderewskiego. W tym 
tygodniu prosimy mieszkańców bloków nr 15 
i 16 z tego osiedla.

 6. Dziękujemy za złożone ofiary na parce remon-
towe. Trwa odnawianie mieszkań dla nowych 
kapłanów. W tym tygodniu naprawiliśmy ró-
wnież oświetlenie wokół naszego kościoła. Wy- 
mienione zostały niektóre przewody oraz lam-
py. Sieć oświetlenia wymaga dalszych prac kon- 
serwacyjnych.

Ogłoszenia duszpasterskie


