
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy 
jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosier-
dzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby 
obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. 
Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię 
Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to 
imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On 
zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się 
dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał 
i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. 
W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co 
się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do ser-
ca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była 
z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustko-
wiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Wnioski z okoliczności poczęcia i narodzenia Jana Chrzciciela?
Zdarza się, że kontakty dorosłych z dziećmi mają w sobie element spekta-
klu. Często nawet rodzice mówią do nich nienaturalnym głosem, z teatralną 
ckliwością, starając się dostosować do nich, stwarzając im własny, nierealny 
świat. Czasem zaczyna się od nadania imienia, nierzadko jakiejś gwiazdy 
filmu, sportu czy estrady, co wcale nie ułatwia dziecku późniejszego życia. 

Poczęcie i narodzenie św. Jana odbyło się w sposób dostojny i poważny, jak najbardziej religijny. Zwiastował je 
anioł Gabriel, więc jego rodzice: Elżbieta i Zachariasz mieli świadomość, że ich syn, tak jak i każde rodzące się 
dzisiaj dziecko, jest darem Boga, z którym nie tylko rodzice, ale i wszyscy odpowiedzialni za wychowanie powinni 
współpracować. Imię „Jan”, które znaczy „Bóg jest łaskawy”, przypomina nam, że to Bóg decyduje o przyjścia 
dziecka na świat.

ks. Eugeniusz Burzyk

Czasem rodzice traktują dzieci niepoważnie, dając im imiona 
znanych gwiazd czy mówiąc do nich z infantylnym szczebiotem.

Tajemnicze i poważne były okoliczności poczęcia i narodzenia Ja-
na Chrzciciela, a także Jego imię, które znaczy: „Bóg jest łaskawy”. 

Dziecko nie jest własnością rodziców, ale darem Stwórcy, mają 
oni obowiązek współpracować z Bogiem w procesie wychowania.

Narodzenie  Swietego Jana Chrzc ic ie la
,
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Wycieczka Grupy Specjalnej 

 Troski do ZOO

W sobotę – 26 maja odbyła się wycieczka do wrocławskiego ZOO, w której uczestniczyła Grupa 
Specjalnej Troski, wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami. Wyjazd był również okazją do świętowania 
Dnia Matki. Zo(o)rganizowany został przez ks. Adama Ciesiółkę, który prowadzi formację tej grupy. 
Dziękujemy za stałą duszpasterską opiekę nad tą grupą i podejmowane inicjatywy. Specjalne podzię-
kowania dla parafialnego zespołu muzycznego, który co miesiąc przygotowuje oprawę muzyczną Mszy 
dla Grupy Specjalnej Troski oraz pomaga w organizacji pielgrzymek i wycieczek.





NIEDZIELA – 24 czerwca
  7.00 † Jan Gibas
  8.30 † Janina Dźwigaj
  8.30  O Boże błogosławieństwo dla Jana 

Dźwigaja w 90 rocznicę urodzin
10.00 † Stanisław Andryszczak z rodzicami  

i teściem
11.30 † Jan Winczowski
18.00 † Józef Kocoń

PONIEDZIAŁEK – 25 czerwca
  6.30 † Joanna Ciągała
18.00 † Helena Jedlińska w 1 r. śmierci

WTOREK – 26 czerwca
  6.30  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Krystyny Apryas w 80 r. urodzin
18.00 † Jerzy Mardaus w 24 r. śmierci

ŚRODA – 27 czerwca
  6.30 † Józef Mensfelt w 22 r. śmierci
18.00  Msza Święta wotywna do MB Bole- 

snej: † ks. Franciszek Janczy w 1  r. 
śmierci [VII Róża Różańcowa], † Sta- 
nisław Kułach, † Zofia Ignacyk, † An- 
drzej Cader, † Krystyna Barszcz w  1  r. 

śmierci, † Aleksander Chrapek, † Ka-
zimierz Lasota, † Irena Roszkowska 
w 1 r. śmierci

CZWARTEK – 28 czerwca
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla Małgo-

rzaty Niedziela z okazji urodzin
18.00 † Kazimierz Guzy w 4 rocznicę śmierci

PIĄTEK – 29 czerwca
  6.30 † Rozalia Niedziela
18.00 † Jan Bryś

SOBOTA – 30 czerwca
  6.30 † Adam Piwowarski w 1 r. śmierci
18.00 † Irena Matusz

NIEDZIELA – 1 lipca
  7.00 † Mieczysław Ichniowski w 7 r. śmierci
  8.30 † Bogusław Babula w 11 r. śmierci
10.00 † Władysław Blarowski w 5 r. śmierci
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski w in-

tencji Barbary i Artura w 30 r. ślubu
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria i Aleksy Korczyk z wnukiem 

Piotrem

Intencje mszalne
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 1. W czwartek – 27 czerwca, podczas Mszy Św. 
wotywnej do Matki Bożej Bolesnej, będzie-
my modlić się w intencji księdza proboszcza 
Franciszka Janczego w 1 r. śmierci.

 2. W piątek – 29 czerwca obchodzimy uroczy-
stość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
W tym dniu z racji uroczystości nie obo-
wiązuje post ani wstrzemięźliwość od po-
traw mięsnych.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożo- 
ne ofiary na prace remontowe mieszkań-
com bloku nr 1 z Osiedla Paderewskiego. 

W tym tygodniu prosimy mieszkańców blo-
ku nr 2 z tego osiedla.

 4. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe. 
Na ukończeniu są prace w pomieszczeniu dla 
ministrantów oraz w przedsionku zakrystii. 
Rozpoczynamy budowę podjazdów na nasz par- 
king oraz nowych miejsc parkingowych. W nie- 
dzielę 15 lipca składka specjalna przezna-
czona będzie na ten cel.

 5. W przyszłą niedzielę – 1 lipca do puszek bę- 
dziemy składać ofiary na Seminarium Du-
chowne w Krakowie.

Ogłoszenia duszpasterskie


