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Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic
z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy
w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.
I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż
stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą
was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na
świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem
i uzdrawiali.
Mk 6, 7-13

Biskup Antoni Długosz przypomina, że przedmioty nie są celem życia: „Wściekam się, kiedy go-

ście zdejmują buty, wchodząc do mieszkania. To głupi zwyczaj. Jak ci szkoda dywanu, to zwiń,
niech go mole zeżrą”.
Rozsyłając swoich uczniów Jezus nakazuje im, by na drogę nie zabierali nie tylko rzeczy zbędnych, ale nawet i takich, które przecież mogłyby się im przydać, jak chleb, pieniądze, torba czy
zapasowa suknia.
Ojciec Joachim Badeni, jeden z najbogatszych ludzi w przedwojennej Polsce, mieszkał w najuboższej celi, a z tubki pasty do zębów wyciskał ostatki, bo byłoby rozrzutnością wyrzucić nie
wyciśniętą do końca.

Na czym polega ubóstwo?
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do
nich należy Królestwo niebieskie” – mówi pierwsze z ośmiu błogosławieństw. W znaczeniu potocznym ubogi to człowiek biedny, często niezaradny, doświadczony przez życie. Natomiast
ubogi w duchu to ktoś, kto dobrowolnie oddaje
Bogu do dyspozycji rzeczy materialne, talenty,
zdolności czy sprawności. Korzysta z nich zgodnie z Jego wolą. Zdaniem Tadeusza Żychiewicza,

ubogi duchem to „facet bez marynarki”: bez luksusowego samochodu, tytułów i odznaczeń. Nie
boi się utraty czegokolwiek, jest wolny. Można
mu „uciąć łeb”, ale nie można zrobić z niego lokaja. „Nie mieć żadnej własności nie jest jeszcze doskonałością, lecz mieć własność, duże nawet kapitały, ale używać ich tylko pod posłuszeństwem
przełożonych – oto dopiero doskonałość” – pisał
ksiądz Jan Zieja o ubóstwie zakonnym.
ks. Eugeniusz Burzyk

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA JEGO DZIEDZICTWO
– PIELGRZYMKA DO WŁOCH

W Roku Jana Pawła II
nasza parafia organizuje
pielgrzymkę do Włoch
w terminie od 17 do
24 października 2015 r.
Pielgrzymka ta będzie
stanowić wyraz naszej
wdzięczności za dar kanonizacji i cały pontyfikat św. Jana Pawła II.
Połączona będzie m.in. z udziałem w środowej
audiencji u Papieża Franciszka, modlitwą przy
grobie Naszego Rodaka.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania
wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy
rok temu bali się tłumów w Rzymie, by teraz
na spokojnie zobaczyć i poczuć klimat świętych miejsc naszej religii w Wiecznym Mieście.
Szczegółowych informacji na temat tego wydarzenia udziela ks. Tomasz, a także znajdują
się na stronie internetowej parafii – w zakładce „Zapraszamy”: (www.materdolorosa.pl/zapraszamy), w gablocie parafialnej, na ulotkach
na stoliku z gazetami.
Program pielgrzymki został tak ułożony, by
poznać nowe miejsca związane z życiem i posługą naszego Świętego Patrona i mniej więcej
będzie przebiegać wg następującego planu:

∙ wdzięczność za dom
rodzinny Karola Wojtyły (Wadowice)
∙ wdzięczność za dom
rodzinny Jana XXIII
(Bergamo) i umiejętność odpoczynku
(Portofino)
∙ wdzięczność za przykład patriotyzmu oraz
decyzji i wyborów podejmowanych pod natchnieniem Ducha Świętego (Monte Cassino; Rzym)
∙ miejsce wakacyjnego odpoczynku Papieży
(Castel Gandolfo; Rzym)
∙ wdzięczność za kult Matki Bożej (Mentorella
– Sanktuarium MB Łaskawej; Rzym)
∙ wdzięczność za modlitwę o pokój i szerzenie ekumenizmu oraz ukazywania potrzeby
walki o pokój serca (Asyż, Cascia – miejsce
kultu św. Rity – patronki spraw trudnych
i beznadziejnych)
∙ wdzięczność za liczne beatyfikacje i kanonizacje dające nam przykład jak osiągnąć
świętość w swoim życiu (Padwa).
ks. Tomasz Łata

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12 – 19 lipca 2015
1. W piątek – 17 lipca po wieczornej
Mszy Świętej, z racji trzeciego piątku
miesiąca, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę
mieszkańcom tzw.
Starych Bloków nr
12, 13 i 14. W bieżącym tygodniu prosimy o to mieszkańców bloków nr
15, 16 i 17.
3. Dziękujemy za ofiary
złożone na brukowanie obejścia naszego
kościoła oraz parkingu. Przepraszamy za
utrudnienia w dojściu
do kościoła. Staramy
się tak prowadzić prace, aby dojście do kościoła było jak najbardziej dogodne.

4. Zakupiliśmy nowy
rzutnik – projektor, który ma zostać zamontowany
w tym tygodniu.
Zostały przeprowadzone prace instalacyjne, co można
zaobserwować na
suficie kościoła przed ekranem, gdyż rzutnik – projektor będzie teraz w bardziej odpowiednim miejscu, bliżej ekranu. Urządzenie jest już w parafii, do zapłacenia
pozostała jeszcze część rachunku. Jego
całkowity koszt, wraz z urządzeniami dodatkowymi, programem komputerowym
i okablowaniem, wyniesie ok. 10 tys. zł.
Dlatego bardzo dziękujemy za ofiary składane na ten cel.

CZERWIEC 2015

Chrzty:

Zapowiedzi:

Pogrzeby:
† Wiesława Straszewska, lat 69
† Stanisława Bocheńska, lat 68
† Helena Świątek, lat 82
† Aleksandra Łuniewska, lat 69
† Joanna Ciągała, lat 21
† Adam Piwowarski, lat 55
† Maria Kustra, lat 94

INTENCJE MSZALNE
12 – 19 lipca 2015
		
PIĄTEK – 17 lipca
6.30 † Jan Kucharski
18.00 † Ryszard Drewniak
		
SOBOTA – 18 lipca
6.30 † Emilia i Stanisław Łach
18.00 † Irena Chrapek
PONIEDZIAŁEK – 13 lipca
		
NIEDZIELA – 19 lipca
6.30 † Stanisław Suwała
18.00 Wotywna do MB Fatimskiej:
7.00 Rezerwacja [Bułhak]
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
8.30 † Julian Bartuś z żoną Marią,
dla 8 Róży Kobiet bł. Matki Teresy,
córką Jadwigą
† Tadeusz Szen w 12 r. śm.
10.00 † Władysław Kolasa w 11 r. śm.
i †† z rodziny, † Stanisław Suwała
oraz Henryka w 64 r. śm.
		
11.30 O zdrowie i wiele łask Bożych
WTOREK – 14 lipca
dla ks. Czesława Chrząszcza z okazji
6.30 † Małgorzata Rączka
imienin i 20 rocznicy święceń kapłań18.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieńskich [NSPJ]
stwo Boże i opiekę MB Bolesnej
18.00 † Zbigniew Kozak w 15 r. śm.
dla Mateusza w 20 r. ur.
		
ŚRODA – 15 lipca
6.30 † Maria Matusz i Katarzyna Zawadka
18.00 Wotywna do MB Bolesnej:
o błogosławieństwo Boże i opiekę MB
dla Teresy z okazji urodzin,
† Irena Chrapek, † Antoni Maciejczyk,
† Stanisław Dzidek, † Roman Górka
NIEDZIELA – 12 lipca
7.00 † Krzysztof i Roman
8.30 † Anna i Władysław Turek z rodzicami
10.00 † Anna Wawro
11.30 Roczki: Aniela Chromik
18.00 † Wiesław Wieliczka w 1 r. śm.

CZWARTEK – 16 lipca
6.30 † Stanisław Dzidek
18.00 W intencji Bogdana Walczyka z okazji
imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
Adres parafii: ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794
Strona internetowa parafii: www.materdolorosa.pl
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, zdjęcia: Jerzy Zajda
Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

