
Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imie-
niem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, 
imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała 
się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozma-
itych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: ”Panie, czy 
Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy 
usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpo-
wiedział: ”Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, 
a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą 
cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.
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Zdarza się, że ludzie zbyt aktywni nie doceniają znaczenia mo- 
dlitwy czy refleksji, traktując te postawy podejrzanie.

Jezus nie upomniałby Marty, gdyby ostentacyjnie nie podkre-
ślała swojej pracowitości, wywyższając się nad siostrę.

Obie siostry zachowały się właściwie, wzajemnie się uzupełnia-
jąc: Marta przygotowuje posiłek, Maria słucha Jezusa.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Za co Jezus upomina Martę?
Nie jest łatwe przyjęcie słów Jezusa, który upomina pracu-
jącą Martę, a chwali siedzącą bezczynnie u Jego stóp Ma-
rię. Niewłaściwe zachowanie Marty nie polegało na tym, że 
troszczyła się o sprawy doczesne, dbała o dom i dużo czasu 
poświęciła na przygotowywanie posiłku. Jezus ma pretensje 
o to, że robiła to w czasie, gdy – tak jak Maria – powinna była 
słuchać Jego słów.

ks. Eugeniusz Burzyk



Parafianie na pielgrzymce motocyklistów
Nasi parafianie, Dorota i Stanisław Drabczykowie oraz Radosław Folga, uczestniczyli w IV Pielgrzymce 
Motocyklowej „Iskra Miłosierdzia” – śladami Świętego Pawła, Kraków – Korynt [Grecja]. Pielgrzymka 
motocyklowa „Iskra Miłosierdzia” to ruch motocyklistów, którzy podjęli wyzwanie niesienia Bożego 
Miłosierdzia przez szlaki Europy. We wspólnocie ludzi, których łączy pasja, motocykliści dotarli już do 
Rzymu, Fatimy oraz Medjugorje. Podróżują w grupach dziesięciu motocykli, spotykając się na wspólnych 
noclegach. Łączą odpoczynek z rozwojem duchowym, codziennie biorąc udział we wspólnej Eucharystii, 
a jeśli jest możliwość służą po drodze pomocą, organizując małe akcje miłosierdzia. W roku 2019 droga 
miłosierdzia poprowadziła do Grecji – śladami św. Pawła. W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział 300 
motocyklistów. Po 2770 km dotarli do Koryntu, gdzie nauczał św. Paweł. Tam, w ruinach starego miasta, 
uczestniczyli we Mszy Świętej.



Ogłoszenia parafialne
 1. W poniedziałek – 22 lipca po wieczornej Mszy św. 

w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie orga-
nizacyjne dla tych, którzy chcą wziąć udział w przy-
szłorocznej majowej pielgrzymce do Gruzji.

 2. W środę – 24 lipca w kancelarii parafialnej, od 17.00 
do 18.00, zapisy na wycieczkę dzieci specjalnej tros- 
ki, ich rodziców i opiekunów, do Niedzicy i Krościen-
ka, która odbędzie się w sobotę – 31 sierpnia.

 3. W przyszłą niedzielę – 28 lipca, z racji obchodzone-
go w tym tygodniu wspomnienia św. Krzysztofa, pa- 
trona kierowców i podróżujących, po każdej Mszy 
Świętej odmówimy specjalną modlitwę oraz pobło-
gosławimy pojazdy na parkingach przy kościele oraz 
kierowców zebranych przy swoich samochodach. 
Pojazdy pobłogosławimy również w sobotę po Mszy 

Świętej o godz. 18.00. Każdy kierowca otrzyma me- 
talową figurkę  św. Krzysztofa, wykonaną przez wło- 
ską firmę, z magnetyczną podstawą do zamonto-
wania w swoim samochodzie, albo postawienia 
w  mieszkaniu. Przy tej okazji będziemy składać 
ofiary na utrzymanie naszego parkingu i ogrodze-
nia kościoła, a także na naprawę bramy i części pło- 
tu zniszczonych prawie miesiąc temu przez anoni-
mowego kierowcę, który nie zgłosił się i nie przyznał 
do wyrządzenia szkody naszej parafii.

 4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę miesz- 
kańcom bloków nr 10, 11 i 14 z Osiedla Paderew-
skiego. W tym tygodniu prosimy mieszkańców blo-
ków nr  13 i 17 z tego osiedla.

 5. Dziękujemy za złożone ofiary na prace remontowe.

W niedzielę – 28 lipca pobłogosławimy  
kierowców oraz ich pojazdy

W przyszłą niedzielę – 28 lipca, z racji obchodzonego w tym tygodniu liturgicznego 
wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, po każdej Mszy 
Świętej odmówimy specjalną modlitwę oraz dokonamy poświęcenia pojazdów i bło-
gosławieństwa kierowców zebranych przy swoich samochodach. Pojazdy pobłogo-
sławimy również w sobotę po Mszy Świętej o godz. 18.00. Każdy otrzyma metalową 
figurkę św. Krzysztofa, wykonaną przez włoską firmę, z magnetyczną podstawą 
do zamontowania w swoim samochodzie, albo postawienia w mieszkaniu. Zgodnie 
z dawną tradycją, każdy kto spojrzy rano na wizerunek św. Krzysztofa i poprosi go 
o wstawiennictwo, będzie bezpieczny przez cały dzień. Dlatego umieszczano jego 
postać przy wejściach do kościołów, na basztach miejskich, na feretronach i sztan-
darach, również na kamienicach, które nazywano „Krzysztoforami”. Przy tej okazji 
będziemy składać  ofiary na utrzymanie naszego parkingu i ogrodzenia kościoła, a także na naprawę 
bramy i części płotu zniszczonych prawie miesiąc temu przez anonimowego kierowcę, który nie zgłosił 
się i nie przyznał do wyrządzenia szkody naszej parafii.

Modlitwa kierowcy
Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko,  

abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody.  
Nie pozwól, Dawco życia, bym się stał przyczyną śmierci  

lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku. 
Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości.  

Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radości Twojej 
łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen.



NIEDZIELA – 21 lipca
  7.00 † Kazimierz Ziółkowski w 1 r. śm.
  8.30 † Anna Ziemba w 7 r. śmierci
10.00 † Józef Łęczycki w 30 r. śmierci  

i Elżbieta Kowalczyk w 4 r. śm.
11.30 † Julian Bartuś z żoną Marią  

i córką Jadwigą
18.00 † Aleksander Kubas w 6 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 22 lipca
  6.30 † Jan Makara w 36 r. śmierci
18.00  Wotywna do św. Jana Pawła II

WTOREK – 23 lipca
  6.30 † Bolesław Biela z mamą 
18.00 † Wiesław Noworyta

ŚRODA – 24 lipca
  6.30  † Anna i Józef Wójcik z dziećmi
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bo- 

żej Bolesnej: dziękczynna z proś-
bą o błogosławieństwo Boże i opie- 
kę MB dla Oliwii z okazji 13 r. 
urodzin; o szczęśliwy przebieg ope- 
racji i powrót do zdrowia dla Pa-
tryka; o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Mariusza; † Jan 
Szczepański; † Henryk Konieczny; 
† Bronisław Uroda w 3 r. śmierci; 
† Zenon Pydyn; † Kazimierz Mar- 
szałek; † zmarli z rodziny Sójków; 
† Eugeniusz Bigos; † Maria Kamiń-
ska; † Anna Szewczyk; † Maria Gan-
carczyk; † Małgorzata Albin; † Ire- 
na Kulig; † Maria Hreśka. 

CZWARTEK – 25 lipca
  6.30 † Józef Salamon
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla 
Zdzisławy i Józefa Chrapek z oka-
zji 50 r. ślubu

PIĄTEK – 26 lipca
 6.30 † Jan Juras w 25 r. śmierci z żoną 

Natalią
18.00 † Janina i Stanisław Gurowscy  

z rodzicami i teściami, synem 
i wnukiem

SOBOTA – 27 lipca
  6.30 † Józef Salamon
18.00 † Stanisław Bożek w 14 r. śmierci

NIEDZIELA – 28 lipca
  7.00 † Robert Ligęza w 15 r. śmierci
  8.30 † Helena Kawka w 5 r. śmierci
10.00 † Henryk Wajdzik w 11 r. śmierci
11.30 † Czesław Czerwik w 30 r. śmierci  

z żoną Aleksandrą 
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla 
Niny z okazji 18 r. urodzin

Intencje mszalne

Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła 
II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla Danu-
ty Wasilak z okazji 90 r. urodzin; o szczęśliwy 
przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Pa-
tryka; o ulgę w cierpieniu dla Stefanii.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Święte-
go Jana Pawła II polecamy zmarłych: 
Krystyna i Edward Barszcz w r. śmierci; Jan Wa-
doń; Anna Wąsik z mężem Stanisławem i synem 
Józefem; Aniela Wadoń z mężem Józefem; Anna 
Górniak z mężem i rodzicami; Teresa Bronia; Ka- 
zimierz Marszałek; Andrzej Sieciński w 27 r. śm.; 
Zenon Pydyn; Stefania Duda z rodzicami; Kazi-
mierz Berecki w 10 r. śmierci; Maria Hreśka; Wan-
da i Stanisław Krauzowicz; Irena Szalota; Stefania 
Kasperczyk; Marian Grzywa; Jan Szczepański; Ma- 
ria Kamińska; Józef Salamon; Piotr Skowron; Joan-
na Maciejczyk; Józefa Gockowiak; Roman Sporysz; 
Irena Kulig; Jan Niedziela; Jadwiga Hałat; Anna 
Szewczyk; Jerzy Fyda; Maria Gancarczyk. 
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