
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i gło-
sił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szy- 
mona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć 
w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: 
„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami 
ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc 
nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, 
Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich 
powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem 
z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Mk 1, 14-20

W 2011 roku jedną z nagród Antynobla przyznano sze- 
ściu osobom, które przewidywały koniec świata. Laureaci 
dali światu ważną naukę: trzeba być ostrożnym z mate-
matycznymi szacunkami.
Jak mamy interpretować słowa Jezusa, który rozpoczyna-
jąc swoją publiczną działalność i wzywając do nawróce- 
nia, przekonywał, że: „Czas się wypełnił i bliskie jest kró-
lestwo Boże” (Mk 1, 15).
W kontekście całej historii zbawienia słowo „bliskie” może 
oznaczać zarówno miliony lat, a także dzień dzisiejszy.  
„Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił 
swoją władzą” (Dz 1, 7).
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
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ks. Eugeniusz Burzyk

Czy znamy datę końca świata?
19 maja 1996 roku masywne ciało niebieskie przeleciało w odległości zaledwie 450 tysięcy km od 
Ziemi. Kiedy je zauważono, już nic nie dało się zrobić, więc ludzi nie poinformowano o możliwości 
katastrofy. Obecnie zespoły obserwatorów nieba śledzą i katalogują obiekty mogące wejść w kolizję 
z Ziemią, by odpowiednio wcześniej zmienić ich kurs. Końca świata nie da się jednak przewidzieć; 
nie wiemy, kiedy Jezus ponownie przyjdzie na ziemię, by dokonać sądu ostatecznego i wskrzesić 
ludzkie ciała. Będzie to dzień powszechnego zmartwychwstania, całkowitej odnowy wszystkiego, 
a tym samym końca obecnej formy istnienia (zob. Rz 8, 18-23). Stwierdzenia, że będzie to „nieba-
wem” (zob. Ap 22, 20) nie można odnosić do konkretnego odcinka czasowego. Jezus wzywa do stałej 
gotowości na dzień swojego powtórnego przyjścia (zob. Mt 24, 44).

3.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   B,





Zmarli:
† Józef Krupa, lat 84
† Maria Dziubek, lat 92
† Paweł Andreas, lat 28
† Bronisława Witkowska, lat 85
† Janina Klecka, lat 91
† Jan Wadoń, lat 82

Statystyka 
grudzień 2017

Chrzty:

Msza wotywna o Świętym Janie Pawle II
22 stycznia 2018 – godz. 18.00

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosła-
wieństwo Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia, o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Jana Pawła II dla Stefanii, o zdrowie dla Magdaleny, dziękczynna za 2017 
rok od Heleny z dziećmi.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: ks. Franciszek 
Janczy, Helena Biegun, Jan Matusiak, Janina Kwaśniak, Zofia Giełdoń, Kazimierz Grzywa, Janusz 
Okrzeja, Eugenia Jarnot, Franciszek Hatala, Stefania Kulka, Eugenia Jarnot, Janusz Kudzia, Maria 
Zduńczyk, Maria Sporek, Bronisław Topa, Maria Dziubek, Paweł Andreas, Emilia Dominiec, Andrzej 
Pękala z ojcem Czesławem, Aniela Stawowy z siostrą Stefanią, Stefania Kulka, Franciszek Kubiczek 
w 3 rocznicę śmierci, Józef Krupa, Edmund Madej, Michalina Adamczyk w 1 rocznicę śmierci, 
Wanda Matyszkiewicz w 10 rocznicę śmierci, Bronisława Witkowska, Jan Wadoń, Leonard Sojka.

Nasza parafia będzie pomagać syryjskiej rodzinie
Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby,  

które mają twarze, imiona i historie życia, 
i odpowiednio do tego należy ich traktować

Papież Franciszek

W odpowiedzi na wołanie pogrążonego w wojnie Aleppo – nasza parafia od  tej niedzieli (tj. 21 stycznia) 
wznawia akcję Caritas Polska „Rodzina rodzinie”. 
Dzięki temu programowi staliśmy się patronem osób doświadczonych skutkami wojny w Syrii. Według 
informacji otrzymanej z centrali Caritas i misji Sióstr Misjonarek Maryi w Aleppo sytuacja rodziny, któ-
rą będziemy nadal wspierać duchowo i materialnie, przedstawia się następująco: 
Nerses Mayaian mieszka w Aleppo z żoną Janet Knkbian. Mają trójkę dorosłych dzieci: Raffi, Misak i Jano. 
Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu 
i bez pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczno-
ści i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków 
na zakup dostępu do elektryczności (tzw. ampe-
rów), który stale drożeje w związku z przedłużają-
cą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest 
dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują 
również żywności, która w Aleppo jest obecnie 
bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty 
związane z wynajmem mieszkania.
Dlatego począwszy od dziś, przez pół roku, w każ-
dą trzecią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z ko-
ścioła przedstawiciele Oazy Rodzin będą zbierać 
ofiary do puszek na ten cel. Można także doko-
nywać wpłat na konto parafii: Bank Spółdzielczy 
w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 
2002 0075 5825 0001 – z zaznaczeniem „Rodzi-
na rodzinie”. Niech miłosierny Bóg swym błogo-
sławieństwem wynagrodzi każdemu, kto modlitwą 
i ofiarą wesprze chrześcijańskie rodziny dotknię-
te dramatem wojny w Syrii.

ks. Tomasz Łata
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Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 

27 8446 1016 2002 0075 5825 0001
Skład i druk: 

Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 
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NIEDZIELA – 21 stycznia
  7.00 † Józef Włoszek w 37 rocznicę śmierci
  8.30  Dziękczynna z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo dla Leszka i Krystyny 
z okazji 40 rocznicy ślubu

10.00 † Ludwik Chrapek w 19 r. śmierci
11.30  O Boże błogosławieństwo dla 

Jakuba z okazji 18 r. urodzin
18.00 † Zdzisław Cygoń w 1 r. śmierci
18.00  O Boże błogosławieństwo dla 

Wojciecha z okazji 18 r. urodzin
PONIEDZIAŁEK – 22 stycznia
  6.30 † Janusz Kudzia

WTOREK – 23 stycznia
  6.30 † Maria Mielech w 39 r. śmierci
18.00 † Jan Chojna w 2 r. śmierci
ŚRODA – 24 stycznia
  6.30 † Edmund Madej

  6.30 † Janina Klecka
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: o po- 

wrót do zdrowia dla Oliwii, za mło-
dzież uzależnioną od alkoholu i narko- 
tyków [NSPJ], † ks. Franciszek Janczy 
[Krąg Biblijny], † Józef Krupa, † Jan 
Wadoń, † Michalina Adamczyk w 1 r.  
śmierci, † Ireneusz Bortlik w 8 r. śm., 
† Leonard Sojka

CZWARTEK – 25 stycznia
  6.30 † Janusz Mateja w r. śmierci
  6.30 † Janina Klecka
18.00 † Stanisława i Józef Gertner z wnukiem 

Marcinem i zięciem Krzysztofem
PIĄTEK – 26 stycznia
  6.30 † Janina Klecka
18.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosła- 

wieństwo i opiekę NMP dla Justyny 
z okazji urodzin

SOBOTA – 27 stycznia
  6.30 † Jan Pydyn w 10 r. śmierci
  6.30 † Janina Klecka
  6.30 † Stefania Sarnacka
18.00  Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo dla Wandy i Krzy-
sztofa Plewniak z okazji 25 r. ślubu

NIEDZIELA – 28 stycznia
  7.00 † Jan Winczowski w 21 r. śmierci
  8.30 † Tadeusz Szyma w 3 r. śmierci
10.00 † Tadeusz Baca w 1 r. śmierci
11.30 † Wiesław Tokarz w 4 r. śmierci
18.00 † Genowefa Fajfer w 5 r. śmierci

 1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła do puszek skła-
damy ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą 
nasza parafia objęła opieką. Dziękujemy za po-
moc parafialnej Oazie Rodzin w zbieraniu ofiar 
na ten cel.

 2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę zło-
żoną na prace remontowe mieszkańcom ulic: Ko- 
chanowskiego, Kombatantów oraz Mickiewicza. 
W tym tygodniu, w piątek po wieczornej Mszy św., 
prosimy mieszkańców ulic: Hallera, Krętej i do-
mów jednorodzinnych przy Alei Dworskiej.

 3. Kolęda dodatkowa dla tych parafian, którzy nie 
mogli jej przyjąć w wyznaczonym terminie odbę-
dzie się w sobotę – 27 stycznia od godz. 9.00. 
Zgłoszenia w zakrystii po każdej Mszy Świętej.

  4. Od dzisiejszej niedzieli po każdej Mszy św. zapra-
szamy do naszej parafialnej kawiarni na piętrze 
kościoła, gdzie można zamówić kawę, herbatę 
i ciasto. Zapraszamy parafian, którzy pragną się 
spotkać po niedzielnej Eucharystii. Nasza kawiar- 
nia będzie czynna w każdą niedzielę po Mszach 
dopołudniowych – od 7.45 do 13.30.

Ogłoszenia duszpasterskie


