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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 

Matce Teresie zarzucano czasem, że „daje biednym ryby, a nie uczy ich łowić”. Odpowiadała: „Są 
tak słabi, że nie potrafią łowić. Kiedy ich umocnię, przekażecie im wędkę i nauczycie łowić ryby”.

Jezus mógł sam dokonać rozmnożenia chleba, co zresztą trwałoby znacznie krócej. Angażuje nie 
tylko swych uczniów, ale też słuchających Go ludzi, bo chce, by mieli udział w czynieniu dobra.

Jedna z zasad, którymi kierował się ks. Aleksander Woźny, mówiła: „Kapłan powinien robić tylko to, 
w czym nie mogą go zastąpić ludzie świeccy. Wszystko inne należy im powierzyć do wykonania”.

Jezus mógł nakarmić kilka tysięcy ludzi, a nawet 
miliony, w dowolny sposób, bez rozmnażania 
chleba czy pomocy kogokolwiek. A jednak za-
chęca uczniów do myślenia i działania, bo chce, 
aby mieli udział w jego cudzie. Pyta więc Fili-
pa: – Gdzie kupimy chleba, żeby się posilili? Do 
rozmowy włącza się Andrzej i wskazuje chłopca, 
który ma pięć chlebów i dwie ryby. W niektó-
rych zadaniach wyręczamy innych, bo uważa-

my, że sami zrobimy wszystko lepiej, dokładniej 
czy szybciej. Zamiast zachęcać innych ludzi do 
dobra, próbujemy „zarezerwować” je dla siebie. 
Tym sposobem ograniczamy ludzką aktywność, 
a to właśnie ona pogłębia świadomość wspól-
noty, inspiruje do czynienia dobra, wpływając 
na wszechstronny rozwój człowieka.

ks. Eugeniusz Burzyk

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, 
rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?”. A mówił to, wysta-
wiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za 
dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzy-
mać”. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego:„Jest 
tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to 
jest dla tak wielu?”. Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym 
było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. 
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podob-
nie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał.
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Dlaczego Jezus przyjmuje pomoc w dokonaniu cudu?



614 rodzin zgłosiło akces do budowy 
nowego kościoła, a zatem proboszcz –  
ks. Wacław Heczko – powołał Komitet Bu-
dowy i w lutym 1969 r. w tej sprawie zło-
żył pismo do Kurii Metropolitarnej w Kra-
kowie. Niestety, nawet po interwencjach 
ówczesnego metropolity krakowskiego – 
kardynała Karola Wojtyły, w latach 1969 – 
1976 konsekwentnie wydawana była przez 
Urząd ds. Wyznań odmowa pozwolenia na 
budowę. 

W czerwcu 1976 r. do parafii pw. św. 
Marcina został skierowany nowy pro-
boszcz ks. Henryk Kiecoń, a w 1978 r. 
nowi wikariusze: ks. Franciszek Piosek, 
ks. Kazimierz Kulpa oraz ks. Edward Ba- 
niak – oddelegowany do budowy nowej 
świątyni. Postanowiono również, że ks. Ba- 
niak zamieszka na Osiedlu przy salce kate-
chetycznej, aby jeszcze bardziej uświada-
miać ludziom potrzebę utworzenia nowej 
parafii. Od 1 września 1979 r. prowadzone 
są także regularnie lekcje religii.

19 marca 1980 r. Kuria Metropolitarna  
w Krakowie otrzymuje pismo, że Urząd 
Wojewódzki w Katowicach zezwala na bu-
dowę kościoła wraz z punktem kateche-
tycznym w Jawiszowicach – Brzeszczach.

Jak zapisał w kronice ks. Edward Ba-
niak: „Bogu Najwyższemu chwała i cześć.  
Św. Józefowi podziękowanie, bo On był  

i jest patronem tej sprawy w nieustającej poniedział-
kowej nowennie”. Do dnia dzisiejszego w naszej 
parafii – w każdy poniedziałek po porannej Mszy 
Świętej – odmawiana jest litania do św. Józefa, za-
wierzając mu cały Kościół, naszą parafię i rodziny,   
a także wszelkie przedsięwzięcia i prace. 
[Ciąg dalszy za tydzień].

ks. Tomasz Łata

Z historii naszej parafii i budowy kościoła



W przyszłą niedzielę – 2 sierp-
nia o godz. 12.30 Msza Święta 
chrzcielna.

Jest już zainstalowany 
nowy rzutnik – projek-
tor, który w dzisiejszą 
niedzielę zostanie za-
prezentowany. Będzie-
my mogli poznać jego 
szerokie możliwości. 
Projektor wyświetla nie tylko teksty pieśni, 
ale także zdjęcia i filmy w bardzo dobrej ja-
kości.

Dziękujemy za ofiary 
złożone na brukowa-
nie obejścia naszego 
kościoła i parkingu. 
Prace są już bardzo 
zaawansowane. Dlatego już teraz prosimy 
o ofiarność w tej sprawie, gdyż następna 
oficjalna składka na ten cel będzie dopiero 
w sierpniu.

Zostały wymienione 
lampy przy wszyst-
kich wejściach do 
kościoła, a także pod 
przewiązką. Są to lampy ledowe, pobierają-
ce minimalną ilość prądu. Dla bezpieczeń-
stwa będą świecić przez całą noc. 

Jest już zamontowana lampa, która w nocy 
oświetla wieżę kościoła. Kolejna, oświetla-
jąca front kościoła, będzie w najbliższych 
dniach.

W dzisiejszą niedzielę 
– 26 lipca, z racji wspo-
mnienia św. Krzysztofa – 
patrona kierowców i po-
dróżujących, po każdej 
Mszy Świętej odmówimy 
specjalną modlitwę oraz 
dokonamy poświęcenia 
pojazdów na parkingu 
przy kościele i błogo-
sławieństwa kierowców 
zebranych przy swoich 
samochodach.

Dziękujemy za po-
sprzątanie kościoła  
i złożoną ofiarę mie- 
szkańcom tzw. Sta-
rych Bloków nr 18, 
20 i 21.  W bieżącym 
tygodniu prosimy o 
to mieszkańców blo-
ków nr 19, 24 i 32.

W sobotę – 1 sierpnia rozpo-
czynamy miesiąc trzeź-
wości i abstynencji.  
W sierpniu w sposób 
szczególny modlimy 
się tej intencji. Równo-
cześnie przypominamy, 
że w naszej parafii co tydzień – w ponie-
działek o godz. 18.00 – spotyka się grupa 
Anonimowych Alkoholików. Pamiętamy  
o nich w naszych modlitwach.

1 sierpnia przypada 
również pierwsza so-
bota miesiąca, kiedy to 
oddajemy cześć Niepo-
kalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. 
Swoich chorych od-
wiedzi ks. Adam.
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INTENCJE  MSZALNE 
26 lipca - 2 sierpnia 2015

NIEDZIELA – 26 lipca

  7.00 † Aleksander Kubas w 2 r. śm.
  8.30 † Jan Garlicki z synem Krzysztofem
10.00 † Józef Łęczycki z rodzicami i teściami
11.30    Dziękczynna z prośbą o dalsze błogo-
             sławieństwo Boże i opiekę MB dla
             Stanisławy i Edwarda z okazji 
             50 rocznicy ślubu
18.00 † Janina i Stanisław Gurowscy 
              z rodzicami, synem i wnukiem

PONIEDZIAŁEK – 27 lipca

  6.30 † Grzegorz Thiel w 1 r. śm.
18.00    Rezerwacja [Siecińska]
  
WTOREK – 28 lipca

  6.30 † Eleonora Roszak
18.00 † Anna Michewicz
  
ŚRODA – 29 lipca

  6.30 † Teresa Cader
18.00    Msza wotywna do MB Bolesnej 
             † Andrzej Papierz
 
CZWARTEK – 30 lipca

  6.30 † Robert Ligęza w 11 r. śm.
18.00 † Zygmunt Bloch w 10 r. śm.
  

PIĄTEK – 31 lipca

  6.30 † Wincenty w 24 r. śm.
18.00 † Bronisław Bajor w 1 r. śm.
  
SOBOTA – 1 sierpnia

  6.30 † Jan Pałys w 16 r. śm.
18.00 † Henryk Serafin z rodzicami
 
NIEDZIELA – 2 sierpnia

  7.00 † Witold Wójtowicz w 1 r. śm.
  8.30 † Stanisław Winczowski w 4 r. śm.
10.00    Dziękczynna z prośbą o błogosławień-
              stwo Boże i opiekę MB dla Zofii 
              w 80 rocznicę urodzin
11.30    Dziękczynna za otrzymane łaski 
              z prośbą o błogosławieństwo Boże 
              i zdrowie dla Marii Obidzińskiej 
             w 92 rocznicę urodzin
12.30     Msza chrzcielna
18.00    Rezerwacja [Firganek]


