
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słoń- 
cu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezra- 
dnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć 
będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających zie- 
mi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy uj-
rzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką 
mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha 
i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wsku-
tek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień 
nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bo-
wiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwaj-
cie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli unik-
nąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem 
Człowieczym”.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Na moście w Cieszynie spotykają się dwa psy. Pies czeski pyta 
polskiego: „Dlaczego idziesz do nas?”. „Idę się najeść, a ty po co 
idziesz do nas?” „Idę się naszczekać”.
Jezus przestrzega, że człowiek żyjący tylko sprawami doczesny-
mi, oddający się obżarstwu i pijaństwu, jest niezdolny do czuwa-
nia, może nie dostrzec przyjścia Jezusa.
Ks. Józef Tischner twierdził, że podstawą wszystkich grzechów 
jest „ociężałość ducha”, która sprawia, że nie dążymy do szczęścia, 
ograniczając się do używania świata.

Jaka jest przyczyna „ociężałości ducha”?
Jednym z 7 grzechów głównych jest nieumiarkowanie w jedze-
niu i piciu. Dawniej nazywano ten grzech dosadniej: obżarstwem 
i opilstwem. W różnym stopniu dotyka on ludzi. Karę za niego, 
w sensie konsekwencji, ponosimy już za życia ziemskiego. W fil-
mie „Siedem” psychopata zabija ludzi popełniających grzechy 
główne. Otyłego mężczyznę karmi na siłę przez 12 godzin, aż 
pęka mu żołądek: „obraca grzech przeciw grzesznikowi”. Rozwa-
żajcie często, że jedzenie przeznaczone jest dla żołądka, a żołą-
dek dla robaków” – pouczał św. Stanisław Papczyński.

ks. Eugeniusz Burzyk

Niedzielne espresso           z Proboszczem
1.   N i e d z i e l a  A d w e n t u  –   R o k   C



Zabawa andrzejkowa Oazy Dzieci Bożych
Ponad 60 dzieci, uczestniczących co tydzień w spotkaniach formacyjnych Oazy Dzieci Bożych w na-
szej parafii, wzięło udział 24 listopada w zabawie andrzejkowej. Impreza odbyła się w nowej sali, 
wyremontowanej dwa tygodnie temu specjalnie dla tej grupy oazowej. Sala została pomysłowo ude- 
korowana przez animatorki, które co tydzień – pod kierunkiem ks. Pawła Wawaka – prowadzą po-
szczególne grupy dzieci.
Uczestnicy zabawy przybyli w oryginalnych przebraniach osób z bajek i filmów, m.in. takich jak: 
Czerwony Kapturek, Kot w Butach, Myszka Miki, Pippi Langstrumpf czy Zorro. Oprócz tańców 
i różnych gier dzieci oglądały również filmy. Rodzice przygotowali posiłek z dużą ilością różnorod-
nego ciasta.
Spotkania formacyjne Oazy Dzieci Bożych odbywają się w każdą sobotę od godz. 10.00 do 12.00. 
W ramach tej dziecięcej Oazy działa również parafialna schola. Na sobotnie spotkania ksiądz Paweł 
zaprasza wszystkie dzieci od pierwszej do szóstej klasy włącznie.
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NIEDZIELA – 2 grudnia
  7.00 † Jadwiga Hałat
  8.30 † Bronisława Nalepa w 9 r. śmierci
10.00 † Paweł Andreas w 1 r. śmierci
11.30 † Michał Łukowicz z żoną Marią i córką 

Heleną
12.30   Msza święta chrzcielna
18.00 † Stanisław Żaba w 10 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 3 grudnia
  6.30 † Janina Pudłowska
  6.30  † Irena Jakubowska
18.00 † Tadeusz Drabek w 5 r. śmierci
18.00 † Janina Wykręt w 4 r. śmierci
18.00 † Wanda Firlej
WTOREK – 4 grudnia
  6.30 † Barbara Kozioł
  8.00  Msza święta barbórkowa
18.00 † Zygmunt Kózka w 3 r. śmierci
ŚRODA – 5 grudnia
  6.30 † Janina Pudłowska
  6.30  † Aniela Szymla
18.00  Wotywna do MB Bolesnej: zmarli poleca- 

ni naszej modlitwie w wypominkach rocz-
nych; † Maria Dadak; † Irena Jakubowska; 
† Dorota Paluch; † Roman Błachut, † Wan-
da Ptaszek; † Józefa Drusewicz; † Jan Ko- 
walczyk z rodzicami w 2 r. śm.; † Stanisław 
i Władysława Szczerbowscy w r. śm.; † He-
lena i Stefan Wilk z rodzicami, dziećmi i wnu- 
kami; † Czesław Kubasiowski w r. śm.; † Sta- 
nisław Winczowski z synem Janem; † Woj-
ciech i Franciszka Kuśnierz z synami. 

CZWARTEK – 6 grudnia
  6.30  W intencji misji, kapłanów i misjonarzy
  6.30  † Janina Pudłowska
18.00  W intencjach Radia Maryja
18.00 † Alicja Rychlewicz - Iwaszko
PIĄTEK – 7 grudnia
  6.30 † Aniela Szymla
18.00 † Stanisław Szałaśny w 5 r. śmierci
18.00 † Julian Łyszczak
SOBOTA – 8 grudnia
  6.30 † Alicja Rychlewicz - Iwaszko
  6.30 † Irena Jakubowska
  6.30  † Aniela Szymla
11.00  Msza święta z błogosławieństwem 

nowych lektorów
18.00 † Maria Karnia w 3 r. śmierci

NIEDZIELA – 9 grudnia
  7.00 † Piotr Korczyk w 11 r. śmierci
  8.30 † Barbara Zaręba w 10 r. śmierci
10.00 † Maria Dobrowolska w 20 r. śmierci
11.30  Roczki: Nadia Słonka
18.00 † Krzysztof Kopacz w 7 r. śmierci  

z rodzicami i teściami

 1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła do puszek składamy 
ofiary na obiady dla dzieci z potrzebujących rodzin 
naszej parafii.

 2. O 14.00 zapraszamy dzieci specjalnej troski, ich ro- 
dziców i opiekunów na Mszę do kaplicy kościoła.

 3. Od poniedziałku do piątku, o godz. 18.00, zapra-
szamy na Msze roratnie z kazaniem dla dzieci. 
Prosimy rodziców, aby zachęcili dzieci do udziału.

 4. W poniedziałek – 3 grudnia zapraszamy parafian 
na wspólną modlitwę matek w intencji dzieci, wnu- 
ków i chrześniaków. Modlitwa odbędzie się po wie-
czornej Mszy przed Najświętszym Sakramentem.

 5. We wtorek – 4 grudnia przypada wspomnienie św. 
Barbary, patronki górników. Na uroczystą Mszę 
o godz. 8.00 zapraszamy wszystkich górników, pra-
cujących, emerytów i rencistów, wraz z rodzinami. 
Prosimy chór parafialny, poczty sztandarowe, człon- 
kinie Koła Gospodyń Wiejskich i wszystkich para-
fian. Będziemy modlić się o błogosławieństwo Bo-
że dla górników oraz ich rodzin, a także w intencji 
zmarłych górników.

 6. W środę – 5 grudnia, jak w każdą pierwszą środę 
miesiąca, po Mszy wieczornej o godz. 18.30, zapra-
szamy na „Jawiszowickie Rozmowy Poświęcone”. 
Bp Piotr Greger i ks. Jacek Pędziwiatr – redaktor 
radia „Anioł Beskidów” rozmawiać będą na temat: 
„Między amboną a ołtarzem, czyli – czego możemy 
nauczyć się na Mszy Świętej?”.

 7. W czwartek – 6 grudnia podczas Rorat przybędzie 
do nas specjalny Gość. Zapraszamy na spotkanie 
wszystkie dzieci.

 8. Również w czwartek po wieczornej Mszy w sali kon- 
ferencyjnej odbędzie się spotkanie Rodziny Radia 
Maryja i Straży Honorowej NSPJ.

 9. W sobotę – 8 grudnia, wyjątkowo od godz. 8.00 od- 
wiedziny chorych parafian, mieszkających w Sta-
rych Blokach i na Osiedlu Paderewskiego. Chorych 
zgłaszamy w zakrystii. O godz. 11.00 Msza Święta 
z błogosławieństwem nowych lektorów.

10. W niedzielę – 9 grudnia o 15.00, z racji obcho-
dzonego w ubiegłym tygodniu wspomnienia św. 
Barbary, Zespół „Tęcza” zaprasza na program ar-
tystyczny, który odbędzie się w Ośrodku Kultury 
w Brzeszczach.

11. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary na pra-
ce remontowe mieszkańcom ulic: Wyspiańskiego, 
Piłsudskiego i Kopernika. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców ulic: Popiełuszki, Wyszyńskiego, Ku-
socińskiego, Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej.

12. W przyszłą niedzielę – 9 grudnia składka specjalna 
na prowadzone prace remontowe, przygotowanie 
i udekorowanie kościoła na święta. Ofiarą do pu-
szek będziemy wspierać kościół na Wschodzie.

Ogłoszenia duszpasterskie


