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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszyst-
kich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił 
wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzu-
cił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On 
jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 
miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towa-
rzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. 
Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejsco-
wości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po 
całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Mk 1, 29-39

Podczas pielgrzymki Jana Pawła II w 2002 r. wymowna była jego półgodzinna cicha modlitwa 
na Wawelu.

Skupiony Papież, na którego jak zawsze czekało wielu ludzi, modlił się samotnie, tak jakby czas 
nie istniał. 

Nawet komentator telewizyjnej transmisji zamilkł w obliczu tej „katechezy” na temat znaczenia 
modlitwy. 

Jak wygląda nasze skupienie?

Często można zobaczyć ludzi wyskakujących  
z samochodu i wbiegających na ostatnią chwilę 
do kościoła, nawet dłuższy czas po rozpoczęciu 
Mszy Świętej. Zdarza się, że te same osoby wy-
chodzą jeszcze przed zakończeniem Eucharystii. 
Starajmy się przychodzić do kościoła punktual-
nie. Nie spieszmy się także z wyjściem. Warto 
zostać kilka minut dłużej na krótkiej modlitwie.

Dlaczego jest ono tak ważne?

Ambitna ekipa wybrała się w Himalaje. Idąc 
szybko, zakładali kolejne obozy. Po którejś 
przerwie wynajęci Szerpowie nie wstali. „Nie 
macie sił? Chcecie większe stawki?” – zapy-
tał kierownik. „Zaczekamy, aż nasze dusze nas 
dogonią” – odpowiedział przewodnik.

ks. Eugeniusz Burzyk



Ksiądz Tomasz zaprasza 
na spotkania Domowego Kościoła 
W 1966 r. na konferencji w Niepokalanowie 
ks. Franciszek Blachnicki (założyciel Ruchu 
Światło-Życie w Polsce) wskazał na zagroże-
nia współczesnej rodziny, które aktualne są 
także dzisiaj. Wymienił wtedy m.in.: zanikają-
cą wierność małżonków, lęk przed dzieckiem, 
hołdowanie bożkowi wysokiej stopy życiowej  
i dobrobytu materialnego, pracę zawodową ko-
biety i zaniedbanie wychowania, zanik wspól-
nego rodzinnego świętowania, wspólnych 
posiłków, a także to, że rodzina i dom pełnią 
jedynie funkcję hotelu.

Jaka jest recepta na te zagrożenia?

Odpowiedzią na te zagrożenia jest nowy ko-
ścielny ruch tzw. Domowy Kościół (Oaza Ro-
dzin). Łączy on w sobie charyzmat Ruchu 
Światło-Życie (który znamy choćby z oazy 
dziecięcej czy młodzieżowej) z charyzmatem 
Międzynarodowego Ruchu Małżeństw Katolic-
kich Equipes Notre-Dame (END).

Kto tworzy wspólnotę Domowego Kościoła?

Wspólnota składa się z wielu Kręgów Rodzin-
nych. Krąg tworzy kilka małżeństw (grupa 4-7 
małżeństw realizująca ideę małej grupy ko-
niecznej dla wzrostu wiary) pragnących wza-
jemnie się wspomagać w dążeniu do budowa-
nia w swoich rodzinach „Domowego Kościoła”. 
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego 
małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona 
odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za 

jego wzrost duchowy, 
za przebieg spotkań for-
macyjno-modlitewnych. 
Kręgiem opiekuje się ka-
płan, który służy wspar-
ciem i pomocą ducho-
wą. Krąg powinien być 
urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty 
chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego od-
nowy w poszczególnych małżeństwach.

Jak wygląda formacja duchowa?

Duchowość Oazy Rodzin realizuje się poprzez 
przyjęcie elementów formacji zwanych zobo-
wiązaniami – darami. Są to: codzienna mo-
dlitwa osobista, spotkanie ze Słowem Bożym, 
modlitwa małżeńska (wspólne stawanie przed 
Panem), modlitwa rodziny (wspólnota zanu-
rzona w Bogu), comiesięczny dialog małżeński 
i wynikająca z niego systematyczna praca nad 
sobą, uczestnictwo w spotkaniach formacyj-
nych kręgu i rekolekcjach.

Gdzie odbywają się spotkania Oazy Rodzin?

Spotkania comiesięczne odbywają się w miesz-
kaniach poszczególnych małżeństw kręgu.

Czy w naszej parafii istnieje Domowy Kościół?

Na razie tworzą go dwa kręgi rodzin. Cieszy  
fakt, że z roku na rok przybywają do nas nowe 
młode małżeństwa i rodziny, które chcą re-
alizować ideał duchowości małżeńskiej, ro-

zumiany jako wspólne dążenie 
ku Bogu, w jedności ze współ-
małżonkiem. Poza tymi spo-
tkaniami w kręgu staramy się 
lepiej między sobą poznawać, 
przyjaźnić, a także wspólnie 
spędzać czas wolny (w ostat-
nim czasie: spotkanie opłat-
kowe, weekendowy wyjazd do 
Bańskiej Niżnej czy do Parku  
św. Mikołaja w Zatorze).

ks. Tomasz Łata



Chrzty: Pogrzeby:
† Hildegarda Łuszczek, lat 83
† Zygmunt Jodłowski, lat 76
† Maria Rutkowska, lat 83
† Franciszek Kubiczek, lat 72
† Halina Skrzypiec, lat 70
† Helena Rączka, lat 86
† Anna Bryła, lat 86
† Tadeusz Szyma, lat 76
† Czesław Madej, lat 79

Zapowiedzi:

STYCZEŃ 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
8 – 15 lutego 2015
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Dziękujemy za życzliwe przyjęcie podczas 
tegorocznej kolędy; za konstruktywne roz-
mowy, dotyczące religijności, życia parafii 
i duszpasterstwa, a także za złożone ofiary.

W środę – 11 lutego 
obchodzimy Światowy 
Dzień Chorego, usta-
nowiony w 1992 roku 
przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Jest to liturgiczne wspo-
mnienie Najświętszej Maryi Panny z Lour-
des. W tym dniu w szczególny sposób pa-
miętamy w modlitwach o ludziach chorych 
z naszej parafii, tak jak oni pamiętają o nas.

W środę ks. Adam zaprasza na katechezę 
dla dorosłych, która odbędzie się po Mszy 
Świętej wieczornej w sali grupy AA. Temat 
cyklu spotkań: „Wiara w perspektywie De-
kalogu”.

Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz 
za złożoną ofiarę mieszkańcom bloku nr 9  
z Osiedla Słowackiego. W tym tygodniu 
troskę o kościół powierzamy mieszkań-
com bloku nr 11 z tego osiedla.

Rekolekcje dla maturzystów, dziewcząt  
i chłopców – „Uwierz w miłość” odbę-
dą się w dniach 13-15 lutego 2015 roku 

w Pogórzu k. Skoczowa (Ośrodek Reko-
lekcyjny przy parafii NMP Królowej Pol-
ski). Rekolekcje poprowadzi ks. dr Robert 
Samsel. Koszt udziału wynosi 100 złotych. 
Ponadto rekolekcje dla dziewcząt odbędą 
się w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek 
Ducha Świętego (Kraków, ul. Szpitalna 10) 
w dniach: 12-14 lutego 2015 roku oraz 
26-28 lutego 2015 roku. Za udział należy 
złożyć dowolną ofiarę. Zgłoszenia wraz  
z podaniem nazwiska katechety przyjmo-
wane są w Wydziale Katechetycznym –  
tel. 734-176-647.

Tegoroczny Tydzień Modlitw 
o Trzeźwość Narodu będzie-
my przeżywać w dniach  
15-21 lutego pod hasłem: 
„Abstynencja dzieci troską ro-
dziny, Kościoła i narodu”. W tych dniach 
należy podjąć modlitwę w tej intencji.

Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.
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INTENCJE  MSZALNE 
8 – 15 lutego 2015

 

NIEDZIELA – 8 lutego
  7.00 † Franciszek Tchurzewski w 19 r. śm.
  8.30 † Kazimierz Farat w 9 r. śm.
10.00  Rezerwacja (Wasztyl)
11.30  Roczki: Antoni Szyma, Wojciech Halski,
 Jowita Kubica, Eliasz Nowak, Sajmon
  Góra, Natalia Kecmaniuk, Piotr Gumulak 
18.00 † Karol Chowaniec w 19 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 9 lutego
  6.30 † Ludwik Baer
  6.30 † Jerzy Tuszyński
18.00 † Urszula Morończyk

WTOREK – 10 lutego
  6.30 † Władysław Kutniak w  r. śm.
  6.30 † Stanisław Kudłacz
18.00 † Bogusława Pasowiec w 1 r. śm.
18.00 † Jerzy Tuszyński

ŚRODA – 11 lutego
  6.30 † Stanisław Kudłacz
  6.30 † Jerzy Tuszyński
  6.30 † Zygmunt Jodłowski
18.00  Wotywna do MB Bolesnej : 

o siłę wytrwania i pomyślność w rozwią- 
zaniu trudnej sytuacji życiowej oraz  
o zdrowie dla córki Anastazji, † Antoni  
i Gertruda z siostrą Klementyną i szwa- 
grem Eugeniuszem, † Ireneusz Sojka  
w 6 r. śm., † Helena Sojka w 5 r. śm.,  
† Elżbieta i Józef Błotko z synem Wie- 
sławem, † Aniela Nycz, † Eugeniusz
Siarkiewicz

CZWARTEK – 12 lutego
  6.30 † Jerzy Tuszyński
  6.30 † Zygmunt Jodłowski
  6.30 † Alfred Mastyj
18.00 † Jerzy Ziółkowski

PIĄTEK – 13 lutego
  6.30 † Wiesław Okruta
  6.30 † Jerzy Tuszyński
  6.30 † Andrzej Mikołajek w 2 r. śm. z rodzicami
  6.30 † Halina Łata z rodzicami i teściami
18.00 † Jan Bojda

SOBOTA – 14 lutego
  6.30 † Jadwiga (3 r. śm.) 
  i Feliks (13 r. śm) Michalak 
  6.30 † Józef Bandoła w 13 r. śm.
  6.30 † Jan i Helena Nosek
  6.30 † Alfred Mastyj
18.00 † Jerzy Ziółkowski

NIEDZIELA – 15 lutego
  7.00  O zdrowie i Błogosławieństwo Boże 
  dla Joanny Maciejczyk w 85 r. ur.
  8.30 † Bogumiła Witczak w 8 r. śm.
10.00 † Jan i Helena Stach
11.30  O zdrowie i Błogosławieństwo Boże 
  dla Zofii Mikołajczyk w 85 r. ur.
18.00  O zdrowie i Błogosławieństwo Boże 
  dla Krzysztofa z okazji urodzin


