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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak 
i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie za-
chowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak 
Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam 
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była 
pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 
Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, 
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”. 

J 15, 9-14

Łatwo i przyjemnie zapewniać drugiego człowieka o miłości.

Jezus uczy, że największym jej wyrazem jest oddanie życia.

Często wystarczy oddalić pokusę i zrezygnować z egoizmu.

Skąd się biorą pokusy?
Pokusa to bodziec pobudzający do popełnienia 
grzechu. Główne przyczyny pokus to: szatan, 
ludzie, którzy swoim postępowaniem zachęcają 
do grzechu [na przykład patologiczna rodzina, 
przestępcze środowisko, nieodpowiednie towa-
rzystwo], a także wady, nałogi i skłonności.

Czy pokusa jest grzechem?
Pokusa nie tylko nie jest grzechem, ale – je-
śli od razu jest zwalczana – staje się okazją 
do duchowego umocnienia, a tym samym do 
wzrostu świętości. Walka z pokusami umac-

nia człowieka wewnętrznie. Skuteczną obroną 
przed pokusą jest modlitwa.

Czy święci doświadczali pokus?
Świętość nie polega na braku pokus, bo wtedy 
nie byłaby zasługą człowieka, a tym samym ży-
cie świętego nie mogłoby być przykładem dla 
innych. Święci – dzięki ćwiczeniom duchowym 
i modlitwie – stają się coraz doskonalsi w zwal-
czaniu pokus. Szatan, który nienawidzi dobra, 
atakuje ich bardziej niż innych ludzi. Kusił na-
wet samego Jezusa. ks. Eugeniusz Burzyk 



Ksiądz Tomasz o przeżywaniu Roku Jana Pawła II
– Ocalić od zapomnienia Jego dziedzictwo

Rok 2015 przeżywamy 
jako Rok Jana Pawła II?

Taką to decyzję podjął 
Sejm RP. Posłowie zgo- 
dnie przyjęli uchwałę – 

„W poczuciu moralnego obowiązku i głębo-
kiego szacunku wobec postaci, która wywarła 
tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego 
narodu, ale i całego współczesnego świata”.  
W tej uchwale czytamy również: „Niech moty-
wem przewodnim wszelkich inicjatyw wzbo-
gacających ten Rok będą słowa Jana Pawła II 
wypowiedziane przed laty na Jasnej Górze: 
„Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowie-
dzialny za wielkie, wspólne dziedzictwo, któ-
remu na imię Polska. To imię nas wszystkich 
określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje”. 

Ten rok to ważne rocznice od przejścia Jana 
Pawła II do Domu Ojca…

10 lat temu – 2 kwietnia 2005 r. świat stanął 
w miejscu. Odłożyliśmy na bok codzienność 
i zatrzymaliśmy się na czuwaniu. To był czas 
niezwykłych rekolekcji. Rekolekcji, w któ-
rych uczestniczył cały świat – ludzie wierzący  
i obojętni wobec religii. Rekolekcji trafiających 
do wszystkich, choć z ambony nie padło ani 
jedno słowo kapłana. Nie przemówił również 
ON, choć niegdyś niemal każdego dnia pozdra-
wiał i błogosławił zebranych na generalnych  

i prywatnych audiencjach. Na oczach świata  
o 21.37 odszedł do wieczności jeden z najwięk-
szych autorytetów w historii.

Jak w parafii przygotowywaliśmy się do ka-
nonizacji Jana Pawła II?

Rok temu – 27 kwietnia 2014 r. Papież Franci-
szek ogłosił świętymi dwóch Wielkich Papieży 
dwudziestego wieku: Jana XXIII i Jana Pawła II. 
W parafii duchowo przygotowywaliśmy się do 
tego wydarzenia, a wraz z grupą naszych para-
fian byliśmy wtedy na Placu św. Piotra, biorąc 
osobiście udział w tym historycznym wydarze-
niu.

Co każdy z nas powinien zrobić, by ocalić 
dziedzictwo Jana Pawła II?

Trzeba powracać do nauki Jana Pawła II: do 
Jego dokumentów na temat wiary i moralności; 
do Jego kazań, które wygłaszał w czasie piel-
grzymek do Ojczyzny. Trzeba Go też naśladować 
w Jego otwarciu na Boga i drugiego człowieka. 
Trzeba przypominać, jak on żył Chrystusem  
i Ewangelią jako młody chłopak, student polo-
nistyki, robotnik, a potem jako ksiądz, biskup 
i papież. Dlatego już dziś zachęcam do lektury 
naszej gazetki parafialnej za tydzień. Podejmę 
wtedy temat konkretnych inicjatyw w naszej 
parafii, które pomagają nam ocalić od zapo-
mnienia dziedzictwo tego Wielkiego Papieża. 



wszystkie wezwa-
nia Litanii Loretań-
skiej, odmawianej 
w czasie tych na-
bożeństw i zagad-
nienia teologiczne. 
Są też inne ksią- 
żki jego autorstwa. 
Dochód z książek 
przeznaczony jest 
na prace remonto-
we w parafii.

Dziękujemy za posprzą-
tanie kościoła oraz zło-
żoną ofiarę mieszkań-
com ulic: Popiełuszki, 
Wyszyńskiego, Kuso-
cińskiego, Wojska Pol-
skiego i Grunwaldzkiej. 
W bieżącym tygodniu 
prosimy o to rodziców 
dzieci, które w przyszłą niedzielę przystą-
pią do Pierwszej Komunii Świętej. 

W przyszłą niedzielę – 
17 maja o godz. 11.30 
– uroczystość Pierw-
szej Komunii Świętej. 

Dziękujemy za ofiary na prace remon-
towe, przede wszystkim na budowę no-
wego parkingu. W najbliższą niedzielę –  
17 maja również zostanie zebrana składka 
inwestycyjna na budowę nowego parkin-
gu. Przy wyjściu z kościoła złożymy ofiary 
na Światowe Dni Młodzieży.

Dzisiaj – 10 maja o godz. 10.00 zaprasza-
my na Mszę 
Świętą w in-
tencji straża-
ków z Ochot-
niczej Straży 
Pożarnej w Ja- 
wiszowicach.

W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka 
do puszek przy 
wyjściu z ko-
ścioła składa-
my ofiary dla 
poszkodowa-
nych podczas 
trzęsienia zie- 
mi w Nepalu. 

Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na budowę nowego parkingu. Prosimy 
zaznaczyć na kopertach, że jest to składka 
na parking, tak abyśmy mogli odnotować 
to w kartotece parafialnej, przyporządko-
wanej do każdej rodziny.

W środę – 13 maja 
ks. Adam zaprasza 
na katechezę dla 
dorosłych z cyklu 
„Wiara w perspek-
tywie dekalogu”. 
Katecheza będzie 
po Mszy wieczornej w sali AA.

W piątek – 15 maja 
po Mszy Świętej 
wieczornej koronka 
do Miłosierdzia Bo-
żego z racji trzecie-
go piątku miesiąca.

Zapraszamy na nabożeństwa majowe – 
codziennie o godz. 17.30. Nadal dostępna 
jest książka Księdza Proboszcza pt. „Majo-
wa terapia”, napisana w celu przybliżenia 
tych nabożeństw. Są w niej wytłumaczone 
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INTENCJE  MSZALNE 
10 – 17 maja 2015

NIEDZIELA – 10 maja
  7.00 † Józef Błaś w 13 r. śm.
  8.30 † Stanisław Winczowski
10.00    O Boże błogosławieństwo i opiekę 
              Świętego Floriana dla strażaków 
              z OSP Jawiszowice
10.00 † Stanisław Kolasa z matką Marią
10.00 † Helena i Józef Nycz
11.30 † Roczki: Dawid Hrapkowicz, 
             Patryk (roczek) i Oliwia (5 lat) Halscy,
             Martyna Malec
18.00 † Krzysztof Naglik w 1 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 11 maja
  6.30 † Cecylia Tobiasz w 20 r. śm.
6.30 † Maria Krzak
18.00 † Filomena Kozik w 4 r. śm.
  
WTOREK – 12 maja
  6.30 † Czesław Pasko
  6.30 † Edward Wolas
18.00 † Stanisław Grzywacz w 6 r. śm.
18:00 † Zdzisław Urbańczyk
  
ŚRODA – 13 maja
  6.30 † Stanisław Kotowoda
  6.30 † Edward Wolas
  6.30 † Zofia Przewoźnik
18.00    Wotywna do MB Bolesnej: 
             o zdrowie i błogosławieństwo Boże
             dla członkiń VI Róży Św. Jadwigi i ich
             rodzin [Róże], o błogosławieństwo 
                Boże i dar zdrowia dla Agnieszki i Marii    
             Śliwa, o błogosławieństwo Boże 
                i opiekę MB Bolesnej dla mieszkańców
                ulicy Wodnej oraz o wieczne zbawienie

             dla zmarłych z ich rodzin, o Boże bło-
             gosławieństwo i zdrowie dla Heleny 
             w 80 r. ur., † Rozalia Macura, † Fran-
             ciszek Kubiczek, † Alfred Bednarski, 
             † Maria Krzak
 
CZWARTEK – 14 maja
  6.30 † Adam Salepa w 1 r. śm.
  6.30 † Zofia Przewoźnik
  6.30 † Bronisława Piecuch
18.00 † Stanisław Naglik w r. śm.
  
PIĄTEK – 15 maja
  6.30 † Edward Moskwik
  6.30 † Zofia Skowron
  6.30 † Tadeusz Wajdzik
  6.30 † Maria Krzak
18.00 † Zofia Sajdak
  
SOBOTA – 16 maja
  6.30 † Józef Papla
  6.30 † Bolesław Gumulak
  6.30 † Maria Waliczek
  6.30 † Zofia Przewoźnik
18.00 † Tadeusz Korczyk w 8 r. śm.
  
NIEDZIELA – 17 maja
  7.00 † Regina Tchurzewska w 5 r. śm.
  8.30 † Dziękczynna z prośbą o błogosławień-
             stwo Boże i Dary Ducha Świętego dla
             Michała z okazji 18 r. ur.
10.00 † Irena Zemanek w 1 r. śm.
11.30    I Komunia Święta
18.00 † Franciszek i Zofia Szpak
  


