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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Czy cierpienie ma sens?
Stanisław Lem pisał: „Basia lakieruje okna na biały, piękny kolor, w ogródku 
tulipany, jabłonie, morele, czereśnie i śliwy kwitną, aż miło. I nawet ładny 
ten świat, tylko cholernie na nim człowiekowi niewygodnie”. Słusznie bun-
tujemy się wobec cierpienia dotykającego nas samych lub innych ludzi. Nie 

przyjmujemy argumentów teologów czy filozofów starających się uzasadnić jego sens. Czasem nawet roz-
paczliwie uciekamy przed krzyżem, którego w końcu i tak nie dajemy rady uniknąć. Cierpienia nie da się 
sensownie i do końca wytłumaczyć, szczególnie jeżeli usiłuje robić to człowiek zdrowy, zadowolony z życia, 
któremu niczego nie brakuje. Chorujący na stwardnienie rozsiane Paweł Bała twierdzi, że cierpienie nie ma 
sensu: „Sens może mieć tylko to, co człowiek z tym cierpieniem zrobi”. Jego cierpienie wyostrzyło mu wzrok, 
pogłębiło relacje z ludźmi, wielu zmusiło do myślenia. Żadne doczesne cierpienie nie trwa wiecznie, ustaje 
w sposób naturalny albo kończy je śmierć. Także nasze codzienne troski, choroby czy problemy będą mieć 
swój koniec. Możemy przyjąć je tylko po ludzku albo próbować rozważać głębiej, także w aspekcie śmierci 
Jezusa i życia wiecznego. ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus powiedział: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo prze-
ciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; 
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym 
wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was 
do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do 
królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świa-
dectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 
Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prze-
śladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać 
was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was 
o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści 
u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość 
ocalicie wasze życie”.

Łk 21, 5-19

Georg Lichtenberg postrzegał świat jako machinę istniejącą jedy-
nie po to, aby dać mu odczuć jego cierpienie.
Prześladowania, czy nawet śmierć, mają być dla uczniów Jezusa 
sprawą oczywistą i jak najbardziej naturalną.
„Kto chciałby cieszyć się światem, ten staje przed zadaniem nie  
do wykonania” – pisze Wisława Szymborska.
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Msze Rodzinne z kazaniem dla dzieci
Od początku nowego roku szkolnego rozpoczęliśmy odprawianie cotygodniowych Mszy Rodzinnych 
z kazaniem dla dzieci. W każdą niedzielę podczas Mszy o godz. 11.30 – wraz z Jezusem Dobrym 
Pasterzem – dzieci poznają „Boże Owieczki”. Otrzymują obrazki z owieczką, na których jest frag-
ment niedzielnej Ewangelii oraz zadanie do rozwiązania w domu. Podczas liturgii śpiewa nasza 
parafialna schola dziecięco-młodzieżowa, a także zespół młodzieżowy. Zapraszamy wszystkie dzie-
ci, a szczególnie uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, przygotowujących się do przyjęcia 
Pierwszej Komunii Świętej.



 1. W piątek – 18 listopada, z racji trzeciego piątku mie- 
siąca, po Mszy Św. wieczornej zapraszamy na nabo-
żeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

 2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz ofiarę na 
kwiaty mieszkańcom bloku nr 5 z Osiedla Słowackie-
go. W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloku nr 
7 z tego osiedla.

 3. W przyszłą niedzielę – 20 listopada składka specjal-
na uzupełniająca przeznaczona na zakup węgla do 
ogrzewania naszego kościoła oraz salek, w których 
odbywają się spotkania formacyjne dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Do puszek przy wyjściu z kościoła 
będziemy składać ofiary na budowę domu dla księży 
chorych i emerytów z naszej diecezji, który powstaje 
w Andrychowie.

 4. W poniedziałek – 21 listopada Parafialna Rodzina Ra- 
dia Maryja zaprasza na pielgrzymkę i spotkanie Kół 
w kościele pw. św. Piotra w Wadowicach. Msza Świę-
ta o  godz. 18.00. Wyjazd sprzed Ośrodka Kultury 
o godz. 15.00. Zapisy w zakrystii, koszt 20 zł. 

  Telefon kontaktowy: 609 322 346.

Ogłoszenia duszpasterskie
13 – 20 listopada

Statystyka
październik 2016

Chrzty:

Zmarli:
† Stanisława Stanek, lat 82
† Marian Jochymek, lat 84
† Stanisław Gawryś, lat 78
† Krzysztof Łukawski, lat 59
† Krystyna Szpyra, lat 62
† Jan Kozdrój, lat 83
† Edward Bubak, lat 68
† Renata Kaczmarek, lat 51
† Tekla Wawrzuta, lat 85

Zapowiedzi:

Z życia parafialnej Grupy AA
Kim jestem?
Przez większą część życia uciekałem przed sobą i zupełnie siebie nie akceptowałem. Całej reszty 
świata i życia jako takiego zresztą też nie. Chcąc stać się kimś innym, kimś, kogo bym lubił, sza-
nował i cenił, próbowałem zmieniać życiorysy, imiona, domy, prace, przyjaciół i co się tylko dało. 
W pewnym momencie odkryłem, że znakomicie udaje mi się uciekać w krainę ułudy przy pomocy 
alkoholu. W pijanym widzie mogłem czuć się jak James Bond, Casanowa, Albert Einstein i Rambo 
jednocześnie. Poza tym „na haju” nie bałem się życia i ludzi. Mniej byłem skrępowany, mniej się 
wstydziłem, nie pozwalałem sobie przecież czegoś nie wiedzieć, nie umieć, czy nie rozumieć. Al-
kohol zdawał się być lekiem na całe zło. Co oczywiste, po pewnym czasie, w konsekwencji moje- 
go przeciągającego się „romansu” z alkoholem i już wbrew własnej woli, dorobiłem się kilku mniej 
chwalebnych przydomków: nazywano mnie pijaczyną, alkoholikiem, moczymordą, chamem. Aż na-
stał czas, w którym usłyszałem, że jestem dziwadłem, ale i wspaniałym facetem, kapitalnym kum-
plem i najlepszym przyjacielem.

 Niepijący Alkoholik

W naszej parafii spotkania Grupy Anonimowych Alkoholików odbywają się w poniedziałki o godz. 
18.00 – w salce na II piętrze kościoła.

Modlitwa na początku spotkania Grupy AA
Boże, użycz mi pogody ducha, 

abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, 
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić 

i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Ta modlitwa o pogodę ducha pomogła wielu zdro-
wiejącym ludziom, którzy usiłują zaakceptować swoją chorobę. Pomaga w robieniu rachunku su-

mienia, w staraniach w zadośćuczynieniu in- 
nym ludziom, zaakceptowaniu woli Bożej każ- 
dego dnia.



NIEDZIELA – 13 listopada
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Jan Heflich z rodzicami i teściem
10.00 † Julia Włoszek w 31 r. śmierci
11.30  Roczki: Sebastian Kuśmierek
18.00 † Stanisław Świątek w 22 rocznicę 

śmierci oraz † Jaś
PONIEDZIAŁEK – 14 listopada
  6.30 † Andrzej Kubiński
18.00 † Antoni Martyna
WTOREK – 15 listopada
  6.30  W intencji Haliny z okazji 50 ro-

cznicy urodzin z prośbą o Bożą 
opiekę i błogosławieństwo

  6.30 † Tekla Wawrzuta
18.00 † Eugenia i Tadeusz Nikiel
ŚRODA – 16 listopada
  6.30 † Karol Olek
  6.30 † Tekla Wawrzuta
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  dziękczynna z prośbą o Boże bło- 

gosławieństwo i opiekę dla Hele- 
ny Płonka z okazji urodzin, † Jani-
na Wykręt w 2 r. śm. z rodzicami 
Józefem i Konstancją oraz Broni-
sława i Wincenty Wykręt, † Julia 
Stefanowska, † Helena Jeziorska, 
† Józef Płonka w 39  r. śmierci., 
†  Józef Płonka, † Stanisław Ga-
wryś, † Krzysztof Łukawski

CZWARTEK – 17 listopada
  6.30 † Kazimierz Kopytko w 27 r. śm.
  6.30 † Tekla Wawrzuta
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla 

mieszkańców i sprzątających 
z os. Słowackiego – z bloku nr 3

18.00  Dziękczynna z prośbą o Boże bło- 
gosławieństwo i opiekę Matki Bo- 
żej dla Bogusławy z okazji urodzin

PIĄTEK – 18 listopada
  6.30 † Stanisław Jasiński
18.00 † Małgorzata Lenik
SOBOTA – 19 listopada
  6.30 † Zofia Włoszczyk w 8 rocznicę 

śmierci
  6.30  Dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę MB 
dla Stefanii z okazji 85 rocznicy 
urodzin

  6.30 † Krystyna Szpyra
  6.30  O dary Ducha Św. dla Łukasza
18.00 † Janina Wykręt z rodzicami 

i teściami
NIEDZIELA – 20 listopada
  7.00 † Marek Fajfer w 3 r. śmierci
  8.30 † Mieczysław Raj
  8.30 † Grzegorz Matusik w 3 r. śmierci
10.00 † Stanisław Kolasa w 20 r. śmierci
11.30  O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo dla Jerzego i Małgorzaty 
Kojm w 35 r. ślubu

18.00 † Antoni Martyna

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, 

zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 

tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

Intencje mszalne
13 – 20 listopada


