
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich 
po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 
zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idź-
cie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, 
ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wej-
dziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi». Jeśli tam mieszka człowiek 
godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym 

samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co 
mają; bo zasługuje robotnik na swą zapła-
tę. Nie przechodźcie z domu do domu. Je-
śli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą 
was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiaj-
cie chorych, którzy tam są, i  mówcie im: 
«Przybliżyło się do was królestwo Boże». 
Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, 
a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice 
i  powiedzcie: «Nawet proch, który z  wa-
szego miasta przylgnął nam do nóg, strzą-
samy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie 
jest królestwo Boże». Powiadam wam: 
Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu 
miastu”. Wróciło siedemdziesięciu dwóch 
z radością mówiąc: „Panie, przez wzgląd 
na Twoje imię nawet złe duchy nam się 
poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem 
szatana spadającego z nieba jak błyskawi-
ca. Oto dałem wam władzę stąpania po wę-
żach i skorpionach, i po całej potędze prze-
ciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak 
nie z tego się cieszcie, że duchy się wam 
poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona 
zapisane są w niebie”.
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„Filozof uczniom własnej nauki udziela, Apostoł tylko świadkiem  
jest nauczyciela” – pisze Adam Mickiewicz.
Apostołowie mieli świadomość tego, że odnoszą ewangelizacyjne sukce-
sy jedynie dlatego, bo działają mocą Jezusa.
Święta Sara kuszona przez szatana nie prosiła Boga, by ją uwolnił od 
pokusy; mówiła tylko: „Boże, umocnij mnie!”.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Kuba Jarnot, lat 21

Rozalia Bajer, lat 11



Nowe toalety w odnowionym przedsionku dolnej kaplicy
Odnowiony został przedsionek dolnej kaplicy naszego kościoła, w którym zbudowaliśmy dwie nowe toa-
lety. Jako że główny odpływ kanalizacyjny z naszego kościoła jest ponad metr wyżej niż podłoga kaplicy 
i przedsionka, przy każdej ubikacji trzeba było zamontować specjalne nowoczesne pompy, które włącza-
ją się automatycznie po spuszczeniu wody w ubikacji lub skorzystaniu z umywalek. Przypominamy, że 
do ubikacji nie wolno wrzucać papierowych ręczników, ich miejsce jest w koszu, który znajduje się pod 
umywalką. Do toalet została doprowadzona instalacja wodna, przerobiona została instalacja elektrycz-
na. Światło i wentylatory w toaletach włączają się automatycznie. Wyposażenie obu toalet jest podobne 
jak w tych na piętrze i obok zakrystii. Na zewnętrznej ścianie toalet zostały położone cegły, podobnie jak 
w korytarzu obok zakrystii i na piętrze kościoła. W przedsionku został również odnowiony sufit, meta-
lowe drzwi prowadzące do korytarza zakrystii, dookoła są nowe cokoliki. Podłoga została wyszlifowana 
– oczyszczona specjalnym urządzeniem i zabezpieczona odpowiednim preparatem.
Od 11 lipca – w każdy czwartek – w kaplicy będą odprawiane poranne i wieczorne Msze Święte; tam od-
bywać się będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Jednak w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca na spowiedź od godz. 17.00 i wieczorną Mszę Świętą zapraszamy do górnego kościoła. W dol-
nej kaplicy odbywać się będą różne spotkania i wykłady, np. „Szkoła Wiary”, „Jawiszowickie Rozmowy 
Poświęcone” itp. Spotkania przed bierzmowaniem w tym roku również będą w dolnej kaplicy. Tam też 
są spotkania modlitewne i Msze Święte dla grup dziecięcych i młodzieżowych. W najbliższym czasie do 
kaplicy zostaną zakupione nowe, bezpieczne i szczelne, drzwi wejściowe, wykonane z drzewa dębowego.
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NIEDZIELA – 7 lipca
7.00 † Mieczysław Krauzowicz
8.30 † Władysław i Anna Turek
10.00 † Krzysztof Karasiński w 9 r. śmierci
11.30 † Franciszek Kubica w 8 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Edward Bojda z rodzicami i teściami

PONIEDZIAŁEK – 8 lipca
6.30 † Maria Hreśka
18.00 † Elżbieta Korczyk

WTOREK – 9 lipca
6.30 † Józefa Gockowiak
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Ludwiki 
z okazji 90 r. urodzin

ŚRODA – 10 lipca
6.30  † Maria Hreśka
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bożej Bo- 

lesnej: † Piotr Skowron; † Teresa Bor- 
tlik; † Józefa Gockowiak; † Józef Sala-
mon; † Mieczysław Krauzowicz; † Zofia 
Adamowicz; † Maria Blarowska; † Ma- 
ria Kamińska; † Wiesław Noworyta

CZWARTEK – 11 lipca
6.30 † Piotr Skowron
18.00 † Salomea i Alojzy Stawowy z córką 

Kazimierą

PIĄTEK – 12 lipca
  6.30 † Maria Hreśka
18.00 † Władysława Wnętrzak w 3 r. śmierci

SOBOTA – 13 lipca
6.30 † Kazimierz Kamiński w r. śmierci
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bożej Fa- 

timskiej:  dziękczynna z prośbą o błogo- 
sławieństwo Boże i opiekę Matki Bo- 
żej dla V Róży Kobiet;  dziękczynna z proś- 
bą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
dla Małgorzaty z okazji imienin; † An- 
na Szewczyk; † Jan Wadoń; † Maria 
Hreśka; † Piotr Skowron; † Jan Szcze-
pański; † Józefa Gockowiak; † Maria Bla- 
rowska; † Zofia Łaczny; † Aniela Wierci- 
groch; † Stanisław Bieroński; † Małgo-
rzata Albin; † Jerzy Fyda; † Marian Grzywa

NIEDZIELA – 14 lipca
7.00 † Mieczysław Ichniowski w 2 r. śmierci
8.30 † Zdzisław Ogórek w 10 r. śmierci
10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień- 

stwo Boże i opiekę MB dla Anny 
z okazji 80 r. urodzin

11.30  Roczki: Nikodem Rokicki, Jan Gwiżdż, 
Maria Gasidło

18.00 † Felicja Fetko w 4 r. śmierci oraz 
Janusz Fetko w 2 r. śmierci

Intencje mszalne

Ogłoszenia parafialne
 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Seminarium 

Duchowne w Krakowie.
 2. Od 11 lipca czwartkowe Msze Święte będą odpra-

wiane w dolnej kaplicy, podobnie całodzienna adora- 
cja Najświętszego Sakramentu. Jednak w każdy pier- 
wszy czwartek miesiąca na spowiedź od 17.00 oraz 
na Mszę wieczorną zapraszamy do górnego kościoła.

 3. W sobotę 13 lipca o godz. 18.00 zapraszamy na uro- 
czyste Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 17.30 ado- 
racja Najświętszego Sakramentu i okazja do spo- 

wiedzi. O 18.00 Msza Święta z kazaniem, które wy-
głosi ks. Ariel Stąporek. Po Mszy procesja fatimska.

 4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę miesz-
kańcom bloku nr 7 z os. Paderewskiego. W tym tygo- 
dniu prosimy mieszkańców bloku nr 8 i 9 z tego osiedla.

 5. W przyszłą niedzielę – 14 lipca składka specjalna na 
prowadzone prace remontowe. Do puszek będziemy 
składać ofiary na Duszpasterski Dom Księży Emerytów 
w Andrychowie.


