
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, 
aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zapro-
szonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierw-
sze miejsca. Tak mówił do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, 
nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od 
ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, 
kto was obu zaprosił, i powie ci: «Ustąp temu miejsca»; i mu-
siałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz 
zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie 
gospodarz i powie ci: «Przyjacielu, przesiądź się wyżej»; i spo-
tka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: „Gdy 
wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół 
ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni 
nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz 
przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. 
A będziesz  szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się od-
wdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu 
sprawiedliwych”.
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Sadzając gości przy stole gospodarze powinni czuwać, by nikt 
nie był urażony; uwzględnić wiek, sprawowane funkcje i sto-
pień zażyłości.
Jezus krytykuje faryzeuszy wybierających najlepsze miejsca 
przy stole, do których z powodu ich pozycji społecznej zapew-
ne mieli prawo.
O. Jan Góra tak scharakteryzował dominikanina Walentego 
Potworowskiego: „Szanował ludzi. Żył skromnie. Zadowalał 
się minimum”.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Na czym polega skromność?
Może nie wywyższamy się nad innych, jednak lubimy być chwaleni, 
doceniani czy wyróżniani. Człowiek skromny ma do siebie dystans; 
nie przecenia, ani nie pomniejsza swoich możliwości czy zdolności. 
Zdaje sobie sprawę, że otrzymał je od Boga nie dla własnej chwały, 
ale po to, by służyć innym. Skromność to naturalność, prostota w za-
chowaniu, w sposobie ubierania się i w korzystaniu z rzeczy material-
nych, a przede wszystkim w sposobie traktowania innych ludzi. 

ks. Eugeniusz Burzyk
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Kolonia Oazy Dzieci Bożych
W dniach od 16 do 26 sierpnia trwał wyjazd wakacyjny naszej parafialnej Oazy Dzieci Bożych. Na dzieci 
podczas wyprawy czekało mnóstwo atrakcji. Od tradycyjnego plażowania i kąpania w morzu, po spo-
tkania w grupach, tańce integracyjne, zabawy terenowe i konkursy rzeźby z piasku. Podczas kolonii 
uczestnicy byli na 3 różnych wycieczkach. Pierwsza, do parku rozrywki „Pomerania” w Dygowie, odbyła 
się 19 sierpnia. Dzieci mogły skorzystać z różnorakich kolejek górskich, zjeżdżalni wodnych, dmucha-
nych zamków i figloparku. Następnego dnia grupa wybrała się do Kołobrzegu, by odbyć rejs statkiem, 
zwiedzić muzeum minerałów, pospacerować po molo i, co przyniosło najwięcej atrakcji, przejść po parku 
linowym. W sobotę – 24 sierpnia wczasowicze dotarli do Trzęsacza, gdzie odwiedzili muzeum, zobaczyli 
zachowaną ścianę kościoła, a następnie przejechali do Niechorza i „Parku Wieloryba” w Rewalu. Na 
miejscu poznali różne gatunki ryb, dokarmiali papugi i brali udział w pirackim poszukiwaniu skarbów. 
Program kolonii był zapełniony niespodziankami, ponieważ do dzieci przyjeżdżali niezwykli goście: akto-
rzy z Krakowa z teatrzykiem o dobrym wychowaniu, specjalista od bursztynów, który zabrał całą grupę 
na wieczorne poszukiwania bursztynów na plaży oraz magik iluzjonista. Cały wyjazd przebiegł bezpiecz-
nie i szczęśliwie. Dziękujemy ks. Pawłowi Wawakowi za organizację,  animatorom i wychowawcom za 
pomoc, rodzicom dzieci za zaufanie. Składamy również podziękowania dla sponsorów, dzięki którym 
ten wyjazd stał się możliwy. Na parafialnej stronie internetowej: www.materdolorosa.pl można obejrzeć 
w sumie kilkaset zdjęć – z każdego dnia kolonii.

Małgorzata Kuderska



 1. Dzisiaj, wyjątkowo o godz. 12.30,  zapraszamy dzieci 
specjalnej troski, wraz z rodzicami i opiekunami, na 
Mszę Świętą w dolnej kaplicy.

 2. W poniedziałek – 2 września, o godz. 8.00, zapra-
szamy uczniów Szkoły Podstawowej, a także grono 
pedagogiczne i rodziców, na Mszę Świętą rozpoczy-
nającą nowy rok szkolny i katechetyczny. Kancelaria 
w tym dniu będzie nieczynna.

 3. Jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zapra-
szamy wszystkich parafian na wspólną modlitwę 
matek w intencji dzieci, wnuków i chrześniaków. 
Modlitwa odbędzie się po wieczornej Mszy przed 
Najświętszym Sakramentem.

 4. W środę – 4 września po Mszy wieczornej, o godz. 
18.30, zapraszamy do dolnej kaplicy na „Jawiszo-
wickie Rozmowy Poświęcone”. Bp Piotr Greger 
i  ks. Jacek Pędziwiatr rozmawiać będą na temat: 
„Z kościelnego kredensu, czyli przegląd naczyń uży- 
wanych w liturgii. Na spotkanie zaproszeni są 
również uczestnicy Kręgu Biblijnego.

 5. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek i piątek 
spowiedź od 17.00 do 18.00; w sobotę odwiedziny 
chorych parafian od godz. 9.00.

 6. W czwartek – 5 września po wieczornej Mszy spot-
kanie Rodziny Radia Maryja w sali konferencyjnej.

 7. W piątek – 6 września, po wieczornej Mszy, spotka-
nie Czcicieli NSPJ w sali konferencyjnej.

 8. Również w piątek, po Mszy wieczornej, zapraszamy 
na spotkanie młodzież oazową.

 9. W sobotę – 7 września, o godz. 9.00, zapraszamy 
uczniów klas 1-6 na spotkanie Oazy Dzieci Bożych.

 10. W niedzielę – 8 września rozpoczynamy Tydzień Wy- 
chowania. Do puszek będziemy składać ofiary na Uni- 
wersytet Papieski Jana Pawła II.

 11. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę miesz-
kańcom bloku nr 11 z os. Słowackiego. W tym tygo- 
dniu prosimy mieszkańców bloku nr 13 z tego osiedla.

 12. Ks. Adam przyjmuje zapisy na przyszłoroczną piel-
grzymkę do Gruzji.

Ogłoszenia parafialne
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NIEDZIELA – 1 września
  7.00 † Danuta Pokrzywicka z rodzicami
  8.30  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla 
Katarzyny i Andrzeja Nawrockich 
w 20 r. ślubu

10.00 † Zofia Nycz w 30 r. śmierci
11.30 † Julian Zdunek w 3 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna 
18.00 † Bronisława Witkowska 
PONIEDZIAŁEK –  2 września
  6.30 † Zenon Pydyn
  8.00  Msza św. na rozpoczęcie nowego 

roku szkolnego i katechetycznego
18.00 † Marian Grzywa
18.00 † Józef Sajdak
WTOREK – 3 września
  6.30 † Maria i Stefania Lachendro
18.00 † Zygmunt Dura w 1 r. śmierci
ŚRODA – 4 września
  6.30  † Roman Garstka
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bo-

żej Bolesnej: o błogosławieństwo 
Boże dla mieszkańców i sprzątają-
cych z os. Słowackiego nr 7; dzię- 
kczynna z prośbą o błog. Boże i opie- 
kę MB dla Marceliny i Grzegorza; 
† za zmarłych polecanych naszej 
modlitwie w wypominkach rocz-
nych; † Helena Kudłacik w 13 r. 
śmierci z mężem Kazimierzem 
i córką Haliną; † Tadeusz Pieczon- 
ka; † Ryszard Łacny w 1 r. śmierci; 
† Elżbieta Krawczyk w 1 r. śmierci; 

† Zygmunt Dura w 1 r. śmierci; 
† Rozalia, Wojciech, Stanisław Czer- 
niccy; † Marian Pałka z zięciem; 
† Maria Blarowska; † Anna Szew-
czyk; † Jerzy Fyda; † Maria Gancar- 
czyk; † Małgorzata Albin; † Irena 
Kulig; † Joanna Maciejczyk; † Ma-
ria Hreśka; † Marian Grzywa

CZWARTEK – 5 września
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00  Za żywych i zmarłych członków 

Parafialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Marian Grzywa
PIĄTEK – 6 września
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla ks. 

Grzegorza z okazji imienin
18.00  W intencji dzieci i młodzieży roz-

poczynającej nowy rok szkolny 
i katechetyczny (NSPJ)

18.00  O ulgę w cierpieniu i siłę 
w chorobie dla Barry'ego

SOBOTA – 7 września
  6.30 † Anna Wandzel
  6.30 † Franciszek Szostek
18.00 † Marian Bułka w 10 r. śmierci

NIEDZIELA – 8 września
  7.00 † Regina i Franciszek Tchurzewscy
  8.30 † Mieczysław Raj w 9 r. śmierci
10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień- 

stwo Boże i opiekę MB dla Zofii i Sta- 
nisława Myśliwiec w 60 r. ślubu

11.30  Roczki
18.00 †  Tadeusz Łagos z żoną Marią oraz 

zmarłymi rodzicami 

Intencje mszalne


