
Szczęście doczesne a wieczne
Dążenie do szczęścia w życiu doczesnym jest rzeczą naturalną, jednak 
czasem chcielibyśmy osiągnąć je za wszelką cenę. Zbyt wielką nadzieję 
pokładamy w sprawach materialnych, bytowych czy w relacjach z innymi 
ludźmi. Msza Święta jest zapowiedzią prawdziwej uczty czekającej nas 
w niebie, a tym samym szczęścia, którego nigdy nie utracimy.

ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus zszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na 
równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu 
z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. A On 
podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście 
wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni 
wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogo-
sławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wy-
łączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego 
podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie 
w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo 
bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, 
bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy 
teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, 
którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. 
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bo-
wiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom”.
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Aleksander Pope zaproponował dziewiąte błogosławieństwo: „Bło- 
gosławiony ten, kto niczego nie oczekuje, ponieważ nigdy nie spot- 
ka go rozczarowanie”.
Nie powinniśmy spodziewać się stałego szczęścia w życiu ziem-
skim, które jest tylko drogą do szczęścia wiecznego, związaną z wy- 
siłkiem i cierpieniem.
Szczęście nieszczęśliwych jest nawet szczęściem prawdziwszym 
i trwalszym; biada bogaczom uśmiechniętym od ucha do ucha – twier-
dzi o. Wacław Oszajca.

6.   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



Młodzież naszej parafii, w sobotę – 9 lutego, wzięła udział w wycieczce do Wadowic. Po dotarciu na rynek i zje- 
dzeniu tradycyjnych kremówek, zwiedzili odnowione muzeum Jana Pawła II. Następnie poszli na lodowisko, by 
po wspólnych zabawach na lodzie posilić się i wracać do domu. Dziękujemy za przygotowanie wycieczki naszym 
kapłanom: ks. Dawidowi Surmiakowi i ks. Pawłowi Wawakowi.

Wycieczka Oazy Młodzieżowej  
i Służby Liturgicznej
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NIEDZIELA – 17 lutego
  7.00 † Weronika i Alojzy Duc
  8.30 † Jan Cebularz w 16 r. śmierci
10.00 † Jan Szałaśny w 10 r. śmierci
11.30 † Alojzy Wyrobek z rodzicami
18.00 † Kazimierz Farat
PONIEDZIAŁEK – 18 lutego
  6.30 † Helena i Michał Stańco z córką 

Genowefą i dwoma synami
  6.30 † Aniela Pikania
18.00 † Mieczysław Anioł
18.00 † Emil Nycz w 2 r. śmierci
WTOREK – 19 lutego
  6.30 † Aniela Pikania
18.00 † Mieczysław Anioł
ŚRODA – 20 lutego
  6.30  † Aniela Pikania
  6.30 † Stanisław Białas
18.00  Wotywna do Matki Bożej Bolesnej: dzięk-

czynna z prośbą o błogosławieństwo 
Boże i opiekę MB Bolesnej dla Joanny 
z okazji 89 r. urodzin; † Zofia Adamo-
wicz; † Władysław Grzywa; † Jan Walusiak 
z żoną Katarzyną w r. śm.; † Zygmunt 
Dura; † Dorota Suwała; † Grażyna Jar- 
not; † Alicja Rychlewicz-Iwaszko; † Hubert 
Skrzypiec; † Janina Lehman; † Maria 
Dadak; † Janina Mamcarczyk.

CZWARTEK – 21 lutego
  6.30 † Alicja Ligus w 2 r. śmierci
  6.30 † Stanisław Białas
18.00 † Helena (w 9 r. śmierci)  

i Ireneusz Sojka (w 10 r. śmierci)
18.00 † Grażyna Jarnot
PIĄTEK – 22 lutego
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla 

sprzątających i mieszkańców z ulic: 
Kręta, Hallera i Aleja Dworska

18.00  Msza wotywna do św. Jana Pawła II
SOBOTA – 23 lutego
  6.30 † Wiesław Ciesielski w 1 r. śmierci
  6.30 † Józef Papla w 4 r. śmierci
18.00 † Helena Bryś w 1 r. śmierci
NIEDZIELA – 24 lutego
  7.00 † Anna Wawro w 14 r. śmierci
  8.30 † Janina Dźwigaj w 7 r. śmierci
10.00 † Genowefa Fajfer
11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB Bolesnej dla Sta- 
nisława i Barbary Chylaszek z okazji 40 
rocznicy ślubu

18.00 †  Władysław Żak w 4 r. śmierci  
i Sylwester Zapała w 1 r. śmierci

1. W ramach akcji „Rodzina Rodzinie”, do puszek 
składamy dzisiaj ofiary na pomoc syryjskiej ro- 
dzinie, którą nasza parafia objęła opieką. Dzię- 
kujemy parafialnej Oazie Rodzin za zaangażo-
wanie w zbieranie ofiar na ten cel.

2. Dzisiaj o godz. 14.00 w kościele zostanie odpra-
wiona Msza Święta dla dzieci specjalnej troski, 
ich rodziców i opiekunów.

3. We wtorek – 19 lutego, o godz. 17.00, odbędzie 
się w naszym kościele Msza Święta dla doradców 
rodzinnych jednego z rejonów naszej diecezji. 
W tym dniu nie będzie wieczornej adoracji.

4. Spotkanie dla kandydatów przygotowujących się 
do bierzmowania odbędzie się w czwartek – 21 
lutego. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 18.00

5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom Starych Bloków nr 15, 16 i 17.  
W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloków 
nr 18, 20 i 21.

6. Dziękujemy za złożone ofiary na remont kaplicy 
w podziemiach kościoła, gdzie obecnie trwa wy-
miana okien.

Intencje mszalne

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o bło- 
gosławieństwo Boże dla Wandy Kudłacik z okazji urodzin.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II 
polecamy zmarłych: Jadwiga Hałat, Janina Mamcarczyk, 
Irena Jakubowska, Aniela Szymla, Stanisława Szczerbow-
ska, Ewa Czerwik, Jan Łukowicz, Wanda Ptaszek, Anna Ma-
ciejczyk, Józefa Orawin, Józef Bizoń, Adam Szałaśny, Aniela 
Pikania, Maria Kołodziej, Stanisław Białas, Mieczysław Kra- 
uzowicz, Damian Grządziel, Zofia Adamowicz, Władysław 
Kania, Julia Bassara, Roman Jasiński, Wacław Sajewicz, Maria 
Gomularz, Władysław Grzywa, Maria Blarowska, Bogumiła 
Pasowiec, Maria Włodarczyk, Stanisław Molenda, Helena 
i Stanisław Jędrusik z dziećmi, Helena i Franciszek Bidziń- 
scy z dziećmi, Zofia i Stanisław Grzybek z dziećmi, Stefa- 
nia i Franciszek Dobija z synami Kazimierzem i Jerzym, 
Stefania i Józef Kozieł z synem Józefem, Barbara Pokrzy-
wicka, Ireneusz Zieliński, Stefania Duda z rodzicami, Marian- 
na Kubica, Jadwiga Markiel z synem Józefem, Józefa Sabuda.

Wotywna o św. Janie Pawle II
22 lutego 2019 – godz. 18.00


