
Jak odróżnić informacje fałszywe od prawdziwych?
Jest rzeczą oczywistą, że nie mamy możliwości bezpośredniego sprawdze-
nia informacji, które do nas docierają. Są jednak sposoby skontrolowania 
ich wiarygodności. W przypadku książek lub artykułów, które wydają się 
sensacyjne, najpierw sprawdzamy autora, czy jest to osoba, bez względu 
na poglądy, godna zaufania. Ważne jest także wydawnictwo; czy zajmuje 
się tylko sensacjami czy też poważnymi sprawami. W samej książce lub 
artykule szukamy przypisów, które mówią skąd autor zaczerpnął informa-
cje, czy to źródło jest wiarygodne. Podobne zasady dotyczą programów 
radiowych, telewizyjnych i portali internetowych.

ks. Eugeniusz Burzyk

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się 
dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku 
byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja 
zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, 
dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności 
nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy 
Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś 
nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł 
również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się 
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu 
księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, 
gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnio-
nych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”.

Łk 1, 1-4; 4, 14-21
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Ryszard Kapuściński przestrzega przed mediami kształtującymi 
rzeczywistość, które sprawiają, że odbieramy taki obraz świata, 
jaki przekazuje telewizja, a nie widzimy go takim, jaki jest.
Święty Łukasz pisząc Ewangelię nie opierał się jedynie na prze-
kazach wcześniejszych autorów, starał się sam wszystko zbadać; za- 
pewne sięgnął nie tylko do źródeł, ale i do relacji świadków.
Ewangelista zachęca nas do intelektualnego wysiłku, który zwią- 
zany jest z dociekliwością, tak, byśmy mogli odróżnić rzeczy war-
tościowe i prawdziwe od podejrzanych doktryn czy ideologii.

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

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

Niedzielne espresso           z Proboszczem



W każdy drugi wtorek miesiąca zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Po 
Mszy rozpoczyna się nabożeństwo, podczas którego każdy uczestnik zostaje indywidualnie pobłogosławiony 
Najświętszym Sakramentem. W tym czasie w kaplicy obok prezbiterium trwa modlitwa wstawiennicza, prowa-
dzona przez wspólnotę „Krzew Winny” z Jawiszowic. Modlitwę uwielbienia prowadzi grupa Odnowy w Duchu 
Świętym „Emaus” z Bestwiny. Oprawę muzyczną przygotowuje salezjański zespół „Fausystem” z Oświęcimia.
Ostatnia Msza o uzdrowienie odbyła się w naszym kościele 8 stycznia, podczas której wystąpił zespół „Betania” 
ze Starej Wsi. Na najbliższą Mszę zapraszamy we wtorek – 12 lutego.

Zapraszamy na Msze Święte 
o uzdrowienie duszy i ciała
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NIEDZIELA – 27 stycznia
  7.00 † Aniela (w 2 r. śmierci)  

i Teofil (w 20 r. śmierci) Baran
  8.30 † Tadeusz Szyma w 4 r. śmierci
10.00 † Józef Włoszek w 38 r. śmierci
11.30 † Jan Winczowski w 22 r. śmierci
18.00 † Jan i Helena Łukasik

PONIEDZIAŁEK – 28 stycznia
  6.30 † Rudolf Piotrowicz w 25 r. śmierci  

oraz Helena Piotrowicz
  6.30 † Jan Pydyn w 11 r. śmierci
18.00 † Emil Kolber z rodzicami i teściami
18.00 † Wiesław Tokarz w 5 r. śmierci

WTOREK – 29 stycznia
  6.30 † Ewa Czerwik
18.00 † Kazimierz Kulka w 1 r. śmierci

ŚRODA – 30 stycznia
  6.30  † Ewa Moskin
  6.30 † Maria Kołodziej
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Bole-

snej: o błogosławieństwo Boże dla mie- 
szkańców i sprzątających z bloków POM 
nr 24, 36, 40 i 42 oraz bloku nr 30 przy 
ul. Mickiewcza; † Mieczysław Korczyk; 
† Kazimierz Kulka w 1 r. śmierci; † Ze-
non Kosman; † Leszek Bartoszewski;  
† Zofia Soja; † Damian Grządziel; † Anie-
la Pikania; † Józef Bizoń; † Mieczysław 
Krauzowicz; † Aniela Szymla.  

CZWARTEK – 31 stycznia
  6.30 † Piotr Bosak
  6.30 † Stanisława Szczerbowska
18.00 † Eugenia Chrapek w 40 r. śmierci
18.00 † Józef Lichosyt w 11 r. śmierci

PIĄTEK – 1 lutego
  6.30 † Stanisława Szczerbowska
18.00 † Marian i Stefania Drozdowscy
18.00  W intencji osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków i innych 
środków (NSPJ)

SOBOTA – 2 lutego
  7.00 † Maria Pływacz
  8.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Kamila z oka- 
zji 18 rocznicy urodzin

  8.30  † Stanisław i Karolina Korczyk
  8.30 † Hubert Skrzypiec
18.00 † Czesław Gębicki

NIEDZIELA – 3 lutego
  7.00 † Franciszek Tchurzewski w 23 r. śm.
  8.30 † Adam Jakubowski w 1 r. śmierci
10.00 † Józef Szczerba 
11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Marzeny 
z okazji urodzin

12.30   Msza chrzcielna
18.00 † Jolanta Sacharska w 9 r. śmierci

1. Dzisiaj po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy 
na coroczny koncert kolęd. Oprócz naszego Chó-
ru „Canticum Novum” kolędować będą „Iskierki” 
wraz z „Iskierkową Familią” oraz Zespół „Tęcza”.

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pier- 
wsza sobota miesiąca. W piątek od 17.00 do 18.00 
zapraszamy do spowiedzi. Po Mszy wieczornej 
w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie pa- 
rafialnej Rodziny Radia Maryja i czcicieli Najświę- 
tszego Serca Pana Jezusa.

3. W sobotę  – 2 lutego przypada Święto Ofiarowania 
Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Zgo- 
dnie z tradycją, podczas Mszy Świętych o godz. 
7.00 i 8.30 poświęcimy gromnice. To również 
Dzień Życia Konsekrowanego, dlatego do puszek 
będziemy składać ofiary na zakony kontempla-
cyjne. W tym dniu kancelaria parafialna będzie 
nieczynna. Msza wieczorna zostanie odprawiona 
z Liturgii niedzielnej.

4. Również w sobotę, od godz. 9.30, odwiedzimy 
chorych parafian.

5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mie- 
szkańcom Starych Bloków nr 4, 5 i 6. W tym ty-
godniu prosimy mieszkańców bloków nr 7, 8 i 9.

Intencje mszalne


