
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, 
co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy 
sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak 
wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek 
nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne 
osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło 
to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich 
uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go 
litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. 
I zaczął ich nauczać.

Mk 6, 30-34

,

M a t e r
D o l o r o s a

2 2   m a j a   20 16   r o k u N r   7 8   ( 3 9 9 )22 l ipca 2018 Nr  191  (512 )

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Dlaczego nasz wpływ na innych jest tak mały?
Pomimo wysiłków i przemyślnych zabiegów, nasza skuteczność 
ewangelizacyjna jest stosunkowo niewielka. Ludzie czyniący zło 
czy żyjący w grzechu rzadko przejmują się tym, co mówimy, aby 
ich nawrócić, a już najmniej naszym moralizowaniem czy upo-
minaniem. Zapominamy o tym, że najskuteczniejszą formą na-
wracania jest modlitwa i dobry przykład. Kiedy wrócimy dzisiaj 
do domu, a jutro pójdziemy pracy czy wyjedziemy na wakacje, 
ludzie nie będą się interesować tym, jak było w kościele, nawet 
jeżeli opowiemy im przebieg Mszy Świętej czy treść kazania, ale 
będą patrzeć, czy dzięki naszej religijności staliśmy się lepszymi.

ks. Eugeniusz Burzyk

Na pytanie, jak otworzyć drugiego człowieka, biskup Andrzej 
Czaja odpowiada: „Kluczem Ewangelii. Bo jak ja go zacznę 
otwierać własnymi kluczami, to stworzę jakąś ideologię”.

Zadziwia skuteczność Apostołów, którzy nie znali pedagogiki, 
ani nie dysponowali środkami przekazu. Podstawą ich sukcesu 
była nie tylko treść Ewangelii, ale i świadectwo życia.

Kiedy Małe Siostry od Jezusa zamieszkały w marsylskiej 
dzielnicy rozpusty, prostytutki najpierw kpiły z nich, a potem, 
kiedy zobaczyły jak siostry żyją, nabrały do nich zaufania.

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



W niedzielę – 29 lipca  
pobłogosławimy kierowców oraz ich pojazdy

W przyszłą niedzielę – 29 lipca, z racji obcho-
dzonego w tym tygodniu liturgicznego wspo-
mnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i po- 
dróżujących, po każdej Mszy Świętej odmówimy 
specjalną modlitwę oraz dokonamy poświęce-
nia pojazdów i błogosławieństwa kierowców ze-
branych przy swoich samochodach. Pojazdy po- 
błogosławimy również w sobotę po Mszy Świę-
tej o godz. 18.00. Na parkingach przed kościo-
łem indywidualnie pobłogosławimy kierowców 
wraz z ich samochodami czy motocyklami. Każ-
dy otrzyma specjalny breloczek wizerunkiem 
Jezusa Miłosiernego i św. Krzysztofa.



Przy tej okazji będziemy składać  ofia- 
ry na utrzymanie naszego parkingu 
oraz ogrodzenia kościoła, a także na 
nowe krzewy, które w najbliższych 
dniach zostaną posadzone przy wjeź-
dzie na parking.
W tym dniu przez wspólną modlitwę 
i błogosławieństwo  chcemy przemó-
wić do sumienia kierowców, przypo-
minając im, że jako ludzie wierzący  
powinni także na drogach stosować 
przykazania i naukę płynącą z Ewan-

gelii. Będziemy modlić się o to, aby nasze drogi stały się bardziej bezpieczne.
Święty Krzysztof to jeden z najpopularniejszych świętych Wschodu i Zachodu, czczony jako patron 
wszystkich podróżujących: kierowców, pielgrzymów, marynarzy, przewoźników, tragarzy, turystów 
i żeglarzy. Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza „niosący Chrystusa”. Tak też jest 
przedstawiany w ikonografii chrześcijańskiej, jako młodzieniec albo olbrzym, przechodzący przez rze-
kę, który na barkach niesie Dzieciątko Jezus, a w ręku trzyma podróżny kij albo maczugę.
Pochodził z Licji w Małej Azji, gdzie w III wieku, za panowania cesarza Decjusza, miał ponieść mę-
czeńską śmierć. Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie już w średniowieczu – na 
podstawie imienia: „niosący Chrystusa” – tworzono legendy o tym świętym, które trudno oddzielić 
od faktów. Najpierw miał służyć królowi swojej krainy, a potem samemu szatanowi. Pewnego dnia 
przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten 
Chrystus, którego boi się szatan. Zaczął zgłębiać naukę chrześcijańską i przyjął chrzest. Za pokutę 
i dla zadośćuczynienia postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, aby 
przenosić na swoich barkach pielgrzymów idących do Ziemi Świętej. Pewnej nocy usłyszał głos dziec- 
ka, które prosiło o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy wziął je na ramiona, poczuł ogromny ciężar. 
„Kto jesteś?” – zapytał. „Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz na swoich ramio-
nach cały świat” – usłyszał w odpowiedzi. Jezus miał mu wtedy przepowiedzieć męczeńską śmierć. Ten 
właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla licznych obrazów oraz rzeźb.
Przejście przez wodę – „na drugą stronę rzeki” – to odwieczny symbol przemiany i odnowy [również 
chrztu świętego], podjęcia ważnych decyzji, rozpoczęcia nowego etapu w życiu, a także śmierci. W każ- 
dej ciężkiej próbie warto mieć przy sobie opiekuna o nadludzkiej mocy – i stąd zapewne wzięła się 
popularność św. Krzysztofa. Ze względu na motyw przejścia na drugą stronę rzeki, kult tego świętego 
wyznawali wszyscy, którzy w przeróżny sposób podróżowali. To, że św. Krzysztof bezpiecznie przenosił 
innych na drugi brzeg, spowodowało, że stał się szczególnym orędownikiem i patronem wszystkich 
proszących o bezpieczeństwo, i to nie tylko w podróży.
Zgodnie z dawną tradycją, każdy kto spojrzy rano na wizerunek św. Krzysztofa i poprosi go o wsta-
wiennictwo, będzie bezpieczny przez cały dzień. Dlatego umieszczano jego postać przy wejściach do 
kościołów, na basztach miejskich, na feretronach i sztandarach, również na kamienicach, które nazy-
wano „Krzysztoforami”. W wielu samochodach i na motocyklach kierowcy mają przyczepiony wizeru-
nek św. Krzysztofa wraz z modlitwą.

Modlitwa kierowcy
Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody.  
Nie pozwól, Dawco życia, bym się stał przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zacho-
waj od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno 
stworzonego przez Ciebie świata i radości Twojej łaski towarzyszyły mi na zawsze. 

Amen.
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NIEDZIELA – 22 lipca
  7.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

w podziękowaniu za otrzymane łaski 
dla Mariana i Alicji w 45 r. ślubu

  8.30 † Anna Ziemba w 6 r. śmierci
10.00 † Władysław (14 r. śmierci) 
  i Henryka (67 r. śmierci) Kolasa
11.30 † Józef Łęczycki w 29 r. śmierci oraz 

Elżbieta Kowalczyk w 3 r. śmierci 
oraz Stanisław i Eugenia Pędziwiatr

18.00  Wotywna do Świętego Jana Pawła II

PONIEDZIAŁEK – 23 lipca
  6.30 † Małgorzata Kurek
18.00 † Stanisław i Wanda Krauzowicz

WTOREK – 24 lipca
  6.30 † Anna i Wojciech Mazur z córkami  

i zięciami
18.00 † Dobrosław Mastalerz

ŚRODA – 25 lipca
  6.30 † Anna i Józef Wójcik z dziećmi
18.00  Msza Święta wotywna do MB Bole- 

snej: † Dobrosław Mastalerz, † An- 
drzej Papierz z rodzicami, † Stani-
sław Kułach, † Grzegorz Thiel w 4 r. 
śmierci, Helena Wywiał, † Krzysztof 

Naglik, † Roman Romaniak, † Kazi-
mierz Pawlik, † Aleksander Chrapek, 
† Michalina Szostek

CZWARTEK – 26 lipca
  6.30 † Anna i Józef Wójcik z dziećmi
18.00 † Janina i Stanisław Górowscy 

z rodzicami, synem i wnukiem

PIĄTEK – 27 lipca
  6.30 † Zofia i Stanisław Jarosz
18.00 † Anna Michewicz

SOBOTA – 28 lipca
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla mie-

szkańców i sprzątających ze Starych 
Bloków nr 44

18.00 † Stanisław Bożek w 13 r. śmierci

NIEDZIELA – 29 lipca
  7.00 † Jan Juras w 24 r. śm. z żoną Natalią
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 3 r. śmierci
10.00 † Stefania i Adam Jakubowscy z rodzi-

cami i teściami
11.30 † Stefan i Anna Matyszkowicz
18.00  O Boże błogosławieństwo i dary Du- 

cha Świętego w dorosłym życiu dla 
Patryka Wiewióry z okazji 18 r. urodzin

Intencje mszalne

 1. W przyszłą niedzielę – 29 lipca, z racji obcho-
dzonego w tym tygodniu wspomnienia św. 
Krzysztofa, patrona kierowców i podróżu-
jących, po każdej Mszy Świętej odmówimy 
specjalną modlitwę oraz dokonamy błogo-
sławienia pojazdów na parkingach przy ko- 
ściele oraz kierowców zebranych przy swo-
ich samochodach. Pojazdy pobłogosławimy 
również w sobotę po Mszy Świętej o godz. 
18.00. Każdy kierowca otrzyma breloczek 
z wizerunkami Jezusa Miłosiernego i św. 
Krzysztofa. Przy tej okazji będziemy skła-
dać ofiary na utrzymanie naszego parkingu 
i ogrodzenia kościoła, a także na nowe krze-

wy, które w najbliższych dniach zostaną po-
sadzone przed wjazdem na nasz parking.

 2. Dziękujemy za  posprzątanie kościoła i ofia- 
ry złożone na prace remontowe mieszkań-
com bloku nr 5 z os. Paderewskiego. W tym 
tygodniu prosimy mieszkańców bloku nr 6 
z tego osiedla.

 3. Po Mszy Świętej zapraszamy do parafialnej 
kawiarni na piętrze kościoła na kawę, her-
batę i tradycyjne domowe ciasto. Przy oka- 
zji można zobaczyć wszystkie wyremonto-
wane pomieszczenia oraz nowe umeblowa-
nie w zakrystii dla Służby Liturgicznej.

Ogłoszenia duszpasterskie


