
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić 
na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest 
mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myśli-
cie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz 
rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym 
domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; oj-
ciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, 
a  córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa 
przeciw teściowej”.
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,

M a t e r
D o l o r o s a

2 2   m a j a   20 16   r o k u N r   7 8   ( 3 9 9 )18  s ierpnia 2019 Nr  247 (568)

Chantal Millon-Delsol przypomina, że jako chrześcijanie 
nie możemy przyjąć pacyfizmu, ponieważ nie wolno kupo-
wać pokoju za wszelką cenę; są wartości ważniejsze niż 
życie, na przykład wolność czy sprawiedliwość.

Jezus naucza, że przyszedł dać ziemi rozłam, a nie pokój 
– chce rzucić na ziemię ogień i bardzo pragnie, aby on 
zapłonął; to oznacza, że Jego nauka nie zostanie przez 
wszystkich przyjęta, niektórzy będą ją zwalczać. 
Ksiądz Michał Heller zauważa, że brakuje nam pokoju 
wewnętrznego, który nie jest bezruchem, lecz głębią; 
nie jest zawieszeniem w próżni, lecz pełnią człowieczeń-
stwa; pokoju, który wynika z moralnego porządku.

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Pokój czy rozłam?
Jezus mówi, że nie przyszedł, aby dać ziemi pokój, lecz rozłam. 
W ówczesnych czasach istniało przekonanie, że Mesjasz po-
prowadzi naród wybrany do ostatecznej, zwycięskiej bitwy, po 
której nastanie pokój. Wypowiadając te słowa Jezus sugeru-
je, że jest oczekiwanym Mesjaszem. Kiedy w kolejnym zdaniu 
mówi, że przyszedł poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, 
synową z teściową, może to znaczyć, że dla ludzi, którzy nie 
przyjmą Jego nauki, będzie powodem niezgody, braku pokoju. 
Powinniśmy starać się żyć w zgodzie z ludźmi, jednak są sytu-
acje, kiedy zdecydowanie trzeba powiedzieć: „Nie”.

ks. Eugeniusz Burzyk



Prace wykonane w ostatnim czasie w obejściu kościoła
Na terenie kościoła zostały przycięte i odpowiednio uformowane wszystkie tuje oraz bukszpany, w su-
mie: 86 tui dookoła kościoła, na parkingu – 77, przy wjeździe służbowym od ul. Prymasa Wyszyńskiego 
– 43, a także 42 bukszpany, które zaatakowała ćma bukszpanowa. Od razu krzewy zostały zabezpie-
czone specjalnym środkiem przez profesjonalną firmę. Dziękujemy Agnieszce i Wojciechowi Moskalom 
za zabezpieczenie tych krzewów, które w ubiegłym tygodniu kolejny raz zostały spryskane środkiem 
zabezpieczającym. Coraz większe są berberysy [77], posadzone w ubiegłym roku przed głównym płotem 
parkingu. Wymieniona została część płotu bocznego uszkodzona przez kolejnego kierowcę, który nie 
zgłosił się i nie przyznał do wyrządzonej parafii szkody.



 1. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę miesz- 
kańcom bloku nr 7 z os. Słowackiego. W tym tygo- 
dniu prosimy mieszkańców bloku nr 9 z tego osiedla.

 2. Przy stolikach z prasą można jeszcze nabyć chromo-
wane figurki św. Krzysztofa, które otrzymali kierow-
cy podczas poświęcenia pojazdów.

Ogłoszenia parafialne

Statystyka 
czerwiec – lipiec

Zmarli:
† Joanna Maciejczyk, lat 89
† Maria Hreśka , lat 60
† Józef Salamon, lat 81
† Piotr Skowron, lat 93
† Maria Kamińska, lat 88
† Marian Grzywa, lat 64
† Jan Szczepański, lat 60
† Henryk Konieczny, lat 64
† Zenon Pydyn, lat 66
† Anna Wandzel, lat 86
† Kazimierz Marszałek, lat 71
† Genowefa Zając, lat 89
† Jakub Frasiński, lat 73
† Franciszek Szostek, lat 90
† Zofia Sroczyńska, lat 86
† Anna Kwaśny, lat 90
† Tadeusz Pieczonka, lat 78
† Józef Waligóra, lat 80



NIEDZIELA – 18 sierpnia
  7.00 † Marian i Janina Oleksy z rodzicami 

i zięciem Eugeniuszem
  8.30 † Janina Dźwigaj
10.00 † Irena Surzyn w 11. r. śmierci
11.30  Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, 

zdrowie i opiekę MB dla Agniesz-
ki i Jacka z okazji 25. r. ślubu

18.00 † Władysława Saduś w 8. r. śmierci, 
Stanisław Saduś w 7. r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 19 sierpnia
  6.30 † Władysław i Emilia Chrapek
18.00 † Franciszek Janus w 4. r. śmierci

WTOREK – 20 sierpnia
  6.30 † Aleksander Zemlik
18.00 † Stanisław i Franciszek Wandzel  

w r. śmierci

ŚRODA – 21 sierpnia
  6.30  † Maria i Marianna Majda z rodzi-

cami i dziadkami
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bożej 

Bolesnej: † Stanisław Knapik w 28. 
r. śmierci; † Jakub Frasiński; † Fran-
ciszek Szostek; † Anna Kwaśny; 
† Maria Kamińska; † Marian Grzy-
wa; † Maria Hreśka; † Aniela Wier- 
cigroch; † Anna Szewczyk; † Anna 
Wandzel; † Genowefa Zając; † Joan- 
na Maciejczyk

CZWARTEK – 22 sierpnia
  6.30 † Zenon Pydyn
18.00  Msza św. wotywna do Jana Pawła II

PIĄTEK – 23 sierpnia
  6.30 † Marian Grzywa
18.00 † Emilia Wykręt z mężem Włady-

sławem w r. śmierci

SOBOTA – 24 sierpnia
  6.30  Msza św. dziękczynna z prośbą 

o błog. Boże i zdrowie dla Anny 
i Władysława Faryna z okazji 65. 
rocznicy ślubu

18.00 † Zenon Zioberek w r. śmierci

NIEDZIELA – 25 sierpnia
  7.00 † Marta Nycz
  8.30 † Józef Dobrowolski w 1. r. śmierci
10.00 † Władysław w 15 r. śmierci, 

Henryka w 68 r. śmierci
11.30 † Piotr Bosak w 5. r. śmierci
18.00 † Lucjan Łosiowski w 3. r. śmierci

Intencje mszalne

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: 
Krystyna Żak z rodzicami i teściami; Irena Pękala w 2. r. śmierci; Stefania Duda z rodzicami; Stanisław 
Ligęza w 17. r. śmierci; Jan Walusiak z żoną Katarzyną; Zbigniew Maciejczyk; Stanisław Nowak z rodzicami; 
Władysław i Julia Żak z córką Jadwigą oraz córką Barbarą i mężem Janem; Jadwiga Hałat; Zofia Łaczny; 
Jerzy Fyda; Maria Gancarczyk; Irena Kulig; Maria Blarowska; Piotr Skowron; Józef Salamon; Franciszek 
Szostek.
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