
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, 
rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan 
nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, 
mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje 
królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, 
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto 
nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”. Dalej mówił do nich: 
„Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie 
mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przy-
był do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie 
z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje 
dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. Mówię wam: 
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, 
to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam 
powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; ko-
łaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szu-
ka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn 
poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy 
poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha 
Świętego tym, którzy Go proszą”.
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Jan Józef Lipski podczas spaceru z dziećmi rzucał kostkę; gdy 
wypadała parzysta liczba szli w prawo, nieparzysta w lewo.

Wydaje się, że życiem rządzi ślepy los: prosimy – nie otrzymu- 
jemy, szukamy – nie znajdujemy, kołaczemy – nie otwierają. 

Bóg reaguje na nasze prośby, ale ich nie poznajemy, bo często 
czyni to w innej postaci, dostosowanej do naszych możliwości.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Dlaczego Bóg nie spełnia naszych próśb od razu?
Jeżeli Bóg natychmiast nie spełnia zanoszonych do niego próśb, 
zaczynamy mieć wątpliwości, co do Jego Opatrzności. Jednak 
patrząc na swój los w perspektywie życia wiecznego nie jeste-
śmy w stanie stwierdzić, które ze zdarzeń czy doświadczeń 
w konsekwencji będą dla nas dobre, a które złe. Widzimy swo-
ją życiową drogę tylko do pierwszego zakrętu. Bóg natomiast 
widzi całą drogę człowieka, wraz z jej finałem.

ks. Eugeniusz Burzyk



Dlaczego konieczne było odnowienie korytarza
w podziemiach kościoła?

Pod prezbiterium naszego kościoła znajduje się korytarz, prowadzący od klatki schodowej przedsion-
ka górnej zakrystii, aż do zakrystii dolnej kaplicy. Jego długość to 32 metry, a całkowita powierzchnia 
podłogi – ok. 55 m2. Z tego korytarza są wejścia do 5 pomieszczeń gospodarczych [magazynów] i do 
kotłowni, m.in. do pomieszczenia, w którym przechowywane są wiadra i mopy, używane co tydzień do 
sprzątania kościoła, magazynów z elementami używanymi do przygotowywania wystroju kościoła na 
Boże Narodzenie, Wielkanoc oraz inne uroczystości. Do tych pomieszczeń pracownicy i służba kościel-
na wchodzą prawie codziennie; przez ten korytarz przechodzą księża i Służba Liturgiczna do zakrystii 
dolnej kaplicy, a kościelny przenosi szaty i sprzęty liturgiczne. Korytarz nie był odnawiany od wielu lat, 
najprawdopodobniej od chwili jego wybudowania, dlatego brud zalegający na ścianach i we wszystkich 
zakamarkach za każdym razem był przenoszony do wnętrza kościoła, odnowionej dolnej kaplicy, a także 
na czyste, wyremontowane piętro naszego kościoła, gdzie znajdują się: sala młodzieży, kuchnia, kawiar-
nia, poradnia rodzinna, sala konferencyjna, sala chóru, sala Oazy Dzieci Bożych i toalety [wszystkie 
te pomieszczenia zostały wcześniej wyremontowane i utrzymywane są w idealnej czystości]. Pył, brud 
i kurz z tego korytarza był także roznoszony na skutek naturalnego ruchu powietrza. Część kurzu i bru-
du wgryzła się lastrykową podłogę; nie można było go wymyć żadnymi środkami chemicznymi, trzeba 
było mechanicznie zeszlifować wierzchnią warstwę. W korytarzu odnowiono i pomalowano wszystkie 
ściany, a stare lampy, wraz z instalacją, zostały wymienione na ledowe [energooszczędne] – w sumie 13. 
Zamontowane zostały czujniki ruchu, które automatycznie uruchamiają oświetlenie.
Odnowiona została klatka schodowa prowadząca od przedsionka górnej zakrystii do tego korytarza oraz 
do przedsionka i toalet dolnej kaplicy. Dokładnie wyszlifowany został każdy z 20 lastrykowych schodów. 
W sumie odnowiona powierzchnia sufitów to 125 m2, ścian – 320 m2, podłóg + podestów – 131 m2]. 
Odnowione i pomalowane zostały wszystkie drzwi w korytarzu, wymieniono w nich zamki wraz z klamkami.



Ogłoszenia parafialne
 1. Dzisiaj, z racji obchodzonego w ubiegłym tygodniu 

wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców 
i podróżujących, po każdej Mszy Świętej odmówimy 
specjalną modlitwę oraz pobłogosławimy pojazdy na 
parkingach przy kościele oraz kierowców zebranych 
przy swoich samochodach. Każdy kierowca otrzyma 
chromowaną figurkę św. Krzysztofa z magnetyczną 
podstawą do zamontowania lub przyklejenia w swo-

im pojeździe. Figurka w specjalnym opakowaniu 
i z pamiątkową wizytówką naszej parafii, upamię-
tniającą dzisiejszy dzień, zostanie wręczona przez 
ministranta lub lektora. Nie ma możliwości wyboru, 
bo wszystkie figurki są takie same. Przy tej okazji 
składamy ofiary na utrzymanie naszego parkingu i na- 
prawę ogrodzenia.



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

PONIEDZIAŁEK – 29 lipca
  6.30 † Józef Salamon
18.00 † Wiesław Noworyta

WTOREK – 30 lipca
  6.30 † Maria Kamińska
18.00 † Adam Szałaśny

ŚRODA – 31 lipca
  6.30  † Jan Pałys w 20 r. śmierci
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bo- 

żej Bolesnej: dziękczynna z proś-
bą o błogosławieństwo Boże i opie- 
kę MB dla Anny z okazji 50 r. uro-
dzin; † Anna i Jakub; † Henryk Ko- 
nieczny; † Bronisław Bajor w 5 r. 
śmierci; † Jan Szczepański; † Kazi- 
mierz Marszałek; † Elżbieta Kowal- 
czyk z synem Janem; † Marian Pał- 
ka z teściami; † Józefa Zając w 11 r. 
śmierci; † Stanisław Sawicki; † Ge- 

nowefa Zając; † Roman Sporysz; 
† Joanna Maciejczyk; † Maria Hreś-
ka; † Anna Wandzel; † Marian Grzy- 
wa; † Irena Kulig; † Józefa Gocko-
wiak; † Małgorzata Albin. 

CZWARTEK – 1 sierpnia
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00  W intencji Ojca Świętego, kapła-

nów i misjonarzy (Radio Maryja)

PIĄTEK – 2 sierpnia
  6.30 † Witold Wójtowicz
18.00  O błogosławieństwo Boże i po-

trzebne łaski dla wszystkich 
uczestników pieszej pielgrzym- 
ki do Częstochowy (NSPJ)

SOBOTA – 3 sierpnia
  6.30 † Maria Bąk w 24 r. śmierci
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla 
Janiny i Antoniego Stasiak z oka-
zji 50 r. ślubu

NIEDZIELA – 4 sierpnia
  7.00 † Marian Fuja w 1 r. śmierci
  8.30 † Stanisław Winczowski w 8 r. śm.
10.00 † Anna Dzidek w 1 r. śmierci
11.30 † Stanisław Kaczkoś w r. śmierci
12.30  Msza święta chrzcielna 
18.00 †  Henryk Serafin z rodzicami
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 2. W czwartek – 1 sierpnia rozpoczynamy miesiąc trzeź-
wości i abstynencji. W sierpniu w sposób szczegól-
ny modlimy się za ludzi, którzy mają problemy w tej 
sferze życia. Polecamy ich Miłosiernemu Bogu przez 
wstawiennictwo naszych patronów: Matki Bożej 
Bolesnej i św. Jana Pawła II. W naszej parafii w każ- 
dy poniedziałek, również podczas wakacji, odbywają 
się spotkania Grupy AA „Hypomone”. Zapraszamy 
o godz. 18.00 do salki na II piętrze kościoła.

 3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota 
miesiąca. W czwartek i piątek spowiedź od 17.00 
do 18.00. W sobotę od godz. 9.00 swoich chorych 
odwiedzą ks. Adam, ks. Dawid i ks. Paweł.

 4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę miesz-
kańcom bloków nr 13 i 17 z Osiedla Paderewskiego. 
W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloków nr 
15 i 16 z tego osiedla.

 5. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w 36. 
Oświęcimskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, 
która odbędzie się w dniach 7 – 11 sierpnia. Zapisy  
w parafii pw. św. Urbana w Brzeszczach – 2 sier- 
pnia, po Mszy Świętej o 17.00. Szczegóły w gablocie.

  6. W niedzielę – 4 sierpnia po Mszy o godz. 7.00 zapra-
szamy na spotkanie Koła Żywego Różańca, które 
odbędzie się w dolnej kaplicy.


