
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, 
jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we 
dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Zie-
mia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a po-
tem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz 
zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym 
porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedsta-
wimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, 
jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wy-
rasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałę-
zie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu 
takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. 
A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał 
wszystko swoim uczniom.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Co jest najmniejszym ziarenkiem w naszym życiu?
Nasienie gorczycy ma średnicę zaledwie jednego milimetra. Jako dojrzały krzew osiąga wysokość 
czterech, a nawet pięciu metrów. Jego pień jest mniej więcej grubości naszej sosny. Ojcowie Kościoła 
widzą w ziarenku gorczycy samego Jezusa, który zasiany wśród ludzkości rozwija się w drzewo Ko-
ścioła. Imponują nam rzeczy wielkie, zapewne chcielibyśmy, aby i nasza praca nad sobą przebiegała 
szybciej i efektywniej. Zacznijmy od spraw najmniejszych, ale realnych, jak np. codzienna poranna 
i wieczorna modlitwa, nawet bardzo krótka, ale systematyczna, przeżyta w całkowitym skupieniu.

ks. Eugeniusz Burzyk

„W kropli ukryta jest tajemna moc, dzięki której łączy się ona z in- 
nymi kroplami, przekształcając się w czystą rzekę, a potem w jezioro, 
z nadzieją [...], że uzdrowi także Morze Martwe naszej historii” – 
pisze Gianfranco Ravasi.
Jezus przyrównuje królestwo Boże do najmniejszego z ziarenek, ja- 
kim jest nasienie gorczycy. Raz zasiane w tajemniczy sposób kieł-
kuje i rośnie. Wyrasta z niego olbrzymi krzew, którego wielkie gałęzie 
dają schronienie i życie.
Matka Teresa nigdy nie myślała o tym, by zmieniać świat: „Stara-
łam się być kroplą czystej wody. Jeśli staniesz się kroplą czystej 
wody, będzie nas już dwoje. A jeśli stanie się nią twoja żona czy twój 
mąż, będzie nas troje …”.

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



Rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Nabożeństwem eucharystycznym w naszym kościele, modlitwą przez wstawiennictwo św. Krzysztofa 
i błogosławieństwem pojazdów grupa motocyklistów i cyklistów rozpoczęła swój sezon. „Modlitwy ni-
gdy nie jest za dużo, pamiętajcie o tym przed każdą nawet najkrótszą podróżą” – powiedział proboszcz 
parafii ks. Eugeniusz Burzyk przed pobłogosławieniem motocykli i rowerów.



 1. Jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca do puszek 
przy wyjściu z kościoła składamy dzisiaj ofiary 
na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia 
objęła opieką. Dziękujemy parafialnej Oazie Ro-
dzin za pomoc w zbieraniu ofiar na ten cel.

 2. W piątek – 22 czerwca o godz. 8.00 zapraszamy 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a tak-

że Grono Pedagogiczne oraz rodziców na Mszę Św. 
z okazji zakończenia roku szkolnego i kateche-
tycznego.

  3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożone ofia- 
ry na prace remontowe mieszkańcom Starych Blo- 
ków nr 49 i 50. W tym tygodniu prosimy mieszkań-
ców bloku nr 1 z Osiedla Paderewskiego.

Ogłoszenia duszpasterskie

„Niedziela Misyjna” w naszej parafii
Niedzielę Przenajświętszej Trójcy – 27 maja obchodziliśmy w naszej parafii jako „Niedzielę Misyjną”. 
Kazania głosił salezjanin – ks. Andrzej Policht, a podczas Mszy śpiewał salezjański zespół „Fausystem” 
z Oświęcimia, który przygotowuje oprawę muzyczną odprawianych w naszym  kościele w każdy 
drugi wtorek miesiąca Mszy o uzdrowienie duszy i ciała, z indywidualnym błogosławieństwem Naj-
świętszym Sakramentem oraz modlitwą 
wstawienniczą.
Kaznodzieja opowiedział m.in. o działalno-
ści ewangelizacyjno-misyjnej, którą prowa- 
dzi wspólnie z zespołem „Fausystem”, m.in. 
na terenie Ukrainy, gdzie w Bibrce, Przemy-
ślanach, Żytomierzu, Korostyszewie oraz 
Odessie organizują półkolonie dla dzie-
ci i młodzieży. W sumie w bieżącym roku 
przygotowali półkolonie dla 600 dzieci.
Po Mszach członkowie zespołu zbierali do 
puszek ofiary na  prowadzoną przez nich 
działalność.



NIEDZIELA – 17 czerwca
  7.00 † Władysława (7 r. śm.)  

i Stanisław (6 r. śm.) Saduś
  8.30 † Łukasz Gawęda
10.00 † Władysław Blamek z córką Agatą
11.30 † Jerzy Ściga w 1 rocznicę śmierci
18.00 † Aleksander Zemlik
PONIEDZIAŁEK – 18 czerwca
  6.30 † Jan Szudejko w 25 rocznicę śmierci
18.00 † Maria Zduńczyk
WTOREK – 19 czerwca
  6.30 † Mieczysław Ulczak w 7 r. śmierci
18.00 † Władysław i Emilia Chrapek
ŚRODA – 20 czerwca
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla mie-

szkańców i sprzątających ze Sta-
rych Bloków nr 35

18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: † Bar- 
bara Kozioł, † Waleria Józefowicz w ro- 
cznicę śmierci z rodzicami i rodzeń-
stwem, † Stanisław Piskorski oraz 

Jan Wolny z rodzicami, † Stanisława 
Olszewska, † Andrzej Cader, † Aleksan-
der Chrapek

CZWARTEK – 21 czerwca
  6.30 † Edward Moskwik
  6.30 † Rozalia Niedziela
18.00 † Andrzej Pękala w 1 r. śmierci
PIĄTEK – 22 czerwca
  6.30 † Teresa Jarosz w 1 r. śmierci
  8.00  Zakończenie roku szkolnego
18.00  Wotywna do Świętego Jana Pawła II
SOBOTA – 23 czerwca
  6.30 † Emil Kolber
18.00 † Jan Bojda
NIEDZIELA – 24 czerwca
  7.00 † Jan Gibas
  8.30 † Janina Dzwigaj
10.00 † Stanisław Andryszczak  

z rodzicami i teściem
11.30 † Jan Winczowski
18.00 † Józef Kocoń

Intencje mszalne

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

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot 

Korekta: ks. Tomasz Łata; redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

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

Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 

tel. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu; www.drukarniaslajd.eu

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

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosławień-
stwo Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Piotra z okazji imienin, 
o powrót do żywej wiary dla Grzegorza, o szczęśliwe rozwiązanie, o zdrowie dla Anny.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: ks. Franciszek 
Janczy, Franciszek Hatala, Maria Zduńczyk, Maria Sporek, Maria Dziubek, Paweł Andreas, Bronisława 
Witkowska, Jan Wadoń, Leonard Sojka, Józef Gocal, Franciszek Gembala, Wiktor Maszerowski, 
Barbara Kozioł, Janina Śliwińska, Mieczysław Korczyk, Stanisław Bednarz, Kazimierz Kulka, Adam 
Jakubowski, Marian Gołuch, Helena Finster, Rozalia Chojnacka, Jan Tomasiczek, Zofia Ossowska, 
Wiesław Ciesielski, Leopold Szymla, Anna Grzywa, Barbara Hotloś, Helena Łukasik-Paluch, Grzegorz 
Płużek, Dorota Borgosz, Stanisław Cacak, Stanisław Molenda, Zofia Pabian, Anna Sporysz, Edward 
Moskwik, Roman Geier, Rozalia Niedziela, Krystyna Lament, Benedykt Rychlewicz, Zofia Ignacyk, 
Andrzej Cader, Maria Porwisz, Grzegorz Bednarczyk, Jadwiga Hałat, Józef i Anna Nycz, Władysław 
Marcińczyk z rodzicami, Józef i Stefania Nycz, Helena, Józef, Kazimierz Wnętrzak, Andrzej Bogacz, 
Stanisław Kułach, Andrzej Cader, Mieczysław Korczyk z synem Markiem w 5 rocznicę śmierci, 
Stefania Duda z rodzicami, Franciszek Gembala, Józef Szczerba, Stefania i Antoni Lejawka z synem 
Markiem, Krystyna Bassara, Władysław Kutniak, Wiesław Wieliczka w 6 rocznicę śmierci, +Władysław 
Marcińczyk z rodzicami, +Józef i Anna Nycz, +Józef i Stefania Nycz.


