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M a t e r
D o l o r o s a
TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ

w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso           z Proboszczem

Czy powinniśmy bać się Boga?
Jednym z siedmiu darów Ducha Świętego jest dar bojaźni Bożej. Nie polega on na strachu przed 
sądem czy karą. Jego podstawą jest szacunek i zaufanie do Boga, a tym samym do ustanowionych 
przez niego praw i przykazań. Bojaźń Boża to postawa pokory wobec Stwórcy, który kieruje naszym 
życiem i pragnie doprowadzić nas do zbawienia. Bóg objawił się jako pełen miłości do człowieka, 
ale jak pisze Adam Mickiewicz: „Bóg sam może świat zniszczyć i drugi wystawić, ale bez naszej po- 
mocy nie może nas zbawić”. Powinniśmy więc przede wszystkim bać się szatana, który wykorzystując 
nasze słabości proponuje nam grzech, a tym samym zamknięcie na dary Ducha Świętego i jakiekol-
wiek Boże działanie. ks. Eugeniusz Burzyk
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Bardziej troszczymy się o ciało, niż o duszę, bo ono skute-
czniej domaga się zaspokojenia.

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić 
nie mogą” – przestrzega Jezus.

Zbytnia dbałość o potrzeby ciała wywołuje strach przed 
ludźmi i błędną ocenę sytuacji.
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Jezus powiedział do swoich apostołów: „Nie bójcie się ludzi. 
Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawio-
ne, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 
Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co 
usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się 
tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie 
się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden 
z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was 
zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego 
nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każ-
dego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przy-
znam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz 
kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie”.

Mt 10, 26-33
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Procesja Bożego Ciała kontynuacją Eucharystii
15 czerwca, po Mszy Św. o 10.00, wyruszyła procesja 
Bożego Ciała. W tym roku trzy ołtarze przygotowali 
mieszkańcy Osiedla Paderewskiego, a czwarty, tzw. 
ołtarz żywy, utworzyły dzieci pierwszokomunijne na 
frontonie kościoła.
Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii ks. Eu- 
geniusz Burzyk, w koncelebrze siedmiu kapłanów. 
W kazaniu wyznał, że długo zastanawiał się, której 
z trzech monstrancji użyć podczas tegorocznej pro-
cesji: najbogatszej, zabytkowej czy tradycyjnej. Osta- 
tecznie zadecydował, że tej, w której najlepiej widać 
Hostię – Ciało Chrystusa. Przypomniał, że słowo mon- 
strancja pochodzi z języka łacińskiego od „monstra-
re” i znaczy „pokazywać”: „Monstrancja jest jedynie 
naczyniem liturgicznym, które ma służyć eksponowa- 
niu Ciała Chrystusa”. Dziękując wiernym, służbie li- 
turgicznej oraz kościelnej za ogromne zaangażowa- 
nie w przygotowanie procesji, podkreślił, że bez Eu- 
charystii nie miałaby ona znaczenia religijnego, ponie- 

waż procesja Bożego Ciała jest kontynuacją Mszy 
Świętej: „Co roku zastanawiamy się nad trasą proce-
sji i szczegółowo ją przygotowujemy. Tymczasem jest 
tylko jedna istotna trasa – która prowadzi z naszego 
domu do kościoła, ołtarza i przyjęcia Eucharystii”.
Proboszcz podziękował również mieszkańcom Osie-
dla Paderewskiego, którzy zaprojektowali i wykona- 
li ołtarze, wykazując się dużym zaangażowaniem i po- 
mysłowością, dzieciom pierwszokomunijnym za utwo-
rzenie „ołtarza żywego”, a Parafialnemu Zespołowi 
Charytatywnego za udekorowanie obejścia kościoła.
W uroczystej Mszy Świętej i procesji wzięło udział ok. 
1200 wiernych, a wśród nich parafialny chór „Canti-
cum Novum”, poczet sztandarowy Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Jawiszowic, przedstawiciele grup forma-
cyjnych działających w parafii, którzy nieśli fere-
trony oraz baldachim, a także dzieci sypiące kwiaty 
przed Najświętszym Sakramentem.
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NIEDZIELA – 25 czerwca
  7.00 † Jan Gibas
  8.30 † Janina Dzwigaj
10.00 † Władysława Chrobak
11.30 † Bolesława Jajeśnica w 1 rocznicę 

śmierci z mężem Eugeniuszem
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski, 

z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej  
dla Beaty i Jana Mandla z okazji  
20 rocznicy ślubu

18.00 † Jan Winczowski

PONIEDZIAŁEK – 26 czerwca
6.30 † Józef Mensfeld w 21 r. śmierci
6.30 † Marian Piotrowski
18.00 † Jan Bojda

WTOREK – 27 czerwca
  6.30 † Władysława Wnętrzak
  6.30 † Marian Piotrowski
18.00 † Władysław Walusiak

ŚRODA – 28 czerwca
  6.30 † Jan Gruchała z rodzicami
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

ojca Adriana z okazji rocznicy świę- 
ceń kapłańskich, o zdrowie i Boże bło- 
gosławieństwo dla Małgorzaty Nie- 
dziela z okazji 50 r. urodzin, † Włady-

sław i Emilia Chrapek, † Ireneusz Soj- 
ka, † Władysława Szczerbowska, † Pa- 
ulina Płaza, † Zenon Habrajski

CZWARTEK – 29 czerwca
  6.30 † Adam Piwowarski w 2 r. śm.
  6.30 † Marian Piotrowski
18.00 † Maria i Aleksy Korczyk  

z wnukiem Piotrem

PIĄTEK – 30 czerwca
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla 

Przemysława z rodziną
18.00 † Irena Matusz w 5 r. śmierci 

z rodzicami i teściami

SOBOTA – 1 lipca
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla 

Michała z rodziną
18.00 † Jan Bryś

NIEDZIELA – 2 lipca
  7.00 † Władysław Gancarczyk z synem 

Henrykiem
  8.30 † Jan Garlicki z synem Krzysztofem
10.00 † Władysław Blarowski w 4 r. śm.
11.30 † Wiesław Wieliczka w r. śmierci
18.00 † Felicja (2 r. śm.) i Jan Fetko z synem 

Januszem 

 1. W piątek zakończenie nabożeństw czerwcowych 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 2. W sobotę – 1 lipca 2017 roku o 11.00 odbędzie 
się uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej 
Miłosierdzia – Kazimierzowskiej w Rajczy. Przed 
uroczystością trwa modlitewna nowenna: co-
dziennie o 18.00 odprawiana jest Msza Św. i na-
bożeństwo ku czci Matki Bożej. Nasz dekanat 
uczestniczy w nowennie w środę – 28 czerwca.

 3. W pierwszą sobotę miesiąca – 1 lipca swoich 
chorych odwiedzą ks. Filip i ks. Marcin, a w so-

botę – 8 lipca ks. Piotr i ks. Tomasz. Natomiast 
ks. Adam odwiedzi swoich chorych w pierwszą 
sobotę sierpnia.

 4. W przyszłą niedzielę – 2 lipca do puszek składa-
my tradycyjne ofiary na Seminarium Duchowne 
w Krakowie.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną 
ofiarę mieszkańcom Starych Bloków nr 42 i 43. 
W tym tygodniu prosimy o pomoc mieszkańców 
bloków nr 44, 45 i 46.

Ogłoszenia duszpasterskie
18 – 25 czerwca


