
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się 
do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posili-
li?”. A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał 
czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystar-
czy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden 
z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest 
tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, 
lecz cóż to jest dla tak wielu?”. Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom 
usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, 
a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby 
i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił 
i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do 
uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali 
więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po 
spożywających, napełnili dwanaście koszów. 
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Dlaczego nie powinniśmy wszystkiego robić sami?
Ludzie, którzy w pewnej dziedzinie są bardzo dobrzy często wszystko 
robią sami, słusznie przekonani, że nikt nie zrobi tego lepiej. Jednak 
taka postawa ogranicza innych, tych mniej zdolnych, czasem powodu-
je, że mając świadomość swojej ograniczoności podejmują coraz mniej 
inicjatyw, albo w ogóle się wycofują. Zainspirować człowieka do dzia-
łania jest sztuką o wiele większą niż samodzielne, perfekcyjne wyko-
nanie pracy.

ks. Eugeniusz Burzyk

Matce Teresie zarzucano czasem, że „daje biednym ryby, 
a nie uczy ich łowić”. Odpowiadała: „Są tak słabi, że nie po- 
trafią łowić. Kiedy ich umocnię, przekażecie im wędkę i nauczy-
cie łowić ryby”.
Jezus mógł sam dokonać rozmnożenia chleba, co zresztą 
trwałoby znacznie krócej. Angażuje nie tylko swoich uczniów, 
ale także słuchających Go ludzi, bo chce, by mieli udział w czy-
nieniu dobra.
Jedna z zasad, którymi kierował się ksiądz Aleksander Woźny, 
mówi: „Kapłan powinien robić tylko to, w czym nie mogą go 
zastąpić ludzie świeccy. Wszystko inne należy im powierzyć  
do wykonania”.

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



Zapraszamy parafian  
na pielgrzymkę do Częstochowy

We wtorek – 7 sierpnia wyruszy 35. Jubileuszowa Oświęcimska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Pielgrzymi dotrą do Częstochowy w sobotę – 11 sierpnia. Będzie możliwość powrotu autokarem. 
W skład pielgrzymki wchodzi 5 grup, z czego czwarta, to grupa niebieska – z naszego dekanatu jawi-
szowickiego, pod patronatem św. Barbary. Przewodnikiem naszej grupy jest ks. Marcin Jakubiec z pa-
rafii św. Urbana w Brzeszczach. Jako pielgrzymi wierzymy, że Maryja czeka na nas na Jasnej Górze. 
Pozwól prowadzić się Maryi i zapisz się na pielgrzymi szlak, by stać się Jej pielgrzymem.
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką, które odbędzie się w piątek – 3 sierp- 
nia o godzinie 18.00, w parafii św. Urbana w Brzeszczach. Podczas tego spotkania będą się zapisy na 
pielgrzymkę. Agnieszka Zając



W środę – 1 sierpnia rozpoczynamy miesiąc trzeźwości i abstynencji. W sierpniu w sposób 
szczególny modlimy się za ludzi, którzy mają problemy w tej sferze życia. Polecamy ich 
Miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo naszej patronki Matki Bożej Bolesnej. 
W naszej parafii w każdy poniedziałek, również podczas wakacji, odbywają się spotkania 
Grupy Anonimowych Alkoholików „Hypomone”. Zapraszamy o godz. 18.00 da salki na II pię-
trze kościoła.

Odpowiedź „tak” przynajmniej na jedno  
z poniższych pytań świadczy o tym, że potrzebujesz pomocy,  

a grupa AA jest właśnie dla ciebie.

ROZPOCZYNAMY MIESIĄC TRZEŹWOŚCI
Zapraszamy na spotkania Grupy AA

• Czy kiedykolwiek próbowałem prze-
stać pić na tydzień lub dłużej, ale  
mi się to nie udało?

• Czy chciałem, aby ludzie przestali 
rozmawiać na temat mojego picia?

• Czy zmieniałem alkohole, aby nie 
upijać się?

• Czy kiedykolwiek rano jest mi  
potrzebne wypicie „klina”?

• Czy zazdroszczę ludziom, którzy  
potrafią pić nie popadając przy  
tym w kłopoty?

• Czy moje picie powoduje problemy  
w domu?

• Czy mam problemy z innymi ludźmi 
wynikające z mojego picia?

• Czy kiedykolwiek próbuję napić  
się poza „kolejką”?

• Czy próbowałem przestać pić,  
ale nadal się upijałem?

• Czy kiedykolwiek opuściłem pracę 
lub szkołę z powodu picia?

• Czy czasami urywa mi się film – nie 
pamiętam pewnych odcinków czasu?

• Czy moje życie byłoby lepsze gdybym 
przestał pić?



Intencje mszalne

 1. Dzisiaj, z racji obchodzonego w ubiegłym ty- 
godniu wspomnienia św. Krzysztofa, patrona 
kierowców i podróżujących, po każdej Mszy 
Świętej odmówimy specjalną modlitwę oraz po-
błogosławimy pojazdy na parkingach przy ko- 
ściele oraz kierowców zebranych przy swoich 
samochodach. Każdy kierowca otrzyma brelo-
czek z wizerunkami Jezusa Miłosiernego i św. 
Krzysztofa. Przy tej okazji składamy ofiary na 
utrzymanie naszego parkingu i ogrodzenia ko- 
ścioła, a także na nowe krzewy, które w najbliż- 
szych dniach zostaną posadzone przed wja-
zdem na parking.

 2. W środę – 1 sierpnia rozpoczynamy miesiąc 
trzeźwości i abstynencji. W sierpniu w spo- 
sób szczególny modlimy się za ludzi, którzy 
mają problemy w tej sferze życia. Poleca- 

my ich Miłosiernemu Bogu przez wstawien-
nictwo naszej patronki Matki Bożej Bolesnej. 
W naszej parafii w każdy poniedziałek, ró- 
wnież podczas wakacji, odbywają się spo-
tkania Grupy Anonimowych Alkoholików „Hy- 
pomone”. Zapraszamy o godz. 18.00 do sal-
ki na II piętrze kościoła.

 3. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwar- 
tek, piątek i sobotę miesiąca. W czwartek 
i piątek spowiedź od 17.00 do 18.00. W so-
botę od godz. 9.00 swoich chorych odwiedzą 
ks. Adam i ks. Marcin.

 4. Dziękujemy za  posprzątanie kościoła i ofia- 
ry złożone na prace remontowe mieszkań-
com bloku nr 6 z Osiedla Paderewskiego. 
W tym tygodniu prosimy mieszkańców blo-
ku nr 7 z tego osiedla.
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD); tel. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

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 rodzicami 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 roczni-
cy urodzin

PONIEDZIAŁEK – 30 lipca
  6.30 † Andrzej Cader
18.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Łucji i Stanisława w 50 r. ślubu
WTOREK – 31 lipca
  6.30 † Jan Pałys w 19 rocznicę śmierci
18.00 † Bronisław Bajor w 4 r. śmierci
ŚRODA – 1 sierpnia
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla 

mieszkańców i sprzątających  
ze Starych Bloków nr 45

18.00  Msza Święta wotywna do MB Bole-
snej: w intencji sprzątających i mie-
szkańców z os. Paderewskiego z blo-
ku nr 4 oraz 5, za †† wypominanych 
w rocznych wypominkach, † Helena 

Wywiał, † Michalina Szostek, † Roman 
Romaniak, † Kazimierz Pawlik, † Ale-
ksander Chrapek, † Andrzej Babiuch, 
† Stanisława Majka, † Kazimierz Ziół-
kowski, † Józefa Zając w 10 r. śmierci

CZWARTEK – 2 sierpnia
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00  W intencjach Radia Maryja
PIĄTEK – 3 sierpnia
  6.30 † Witold Wójtowicz w 4 r. śmierci
18.00  O Bożą opiekę dla pielgrzymujących 

do Częstochowy
SOBOTA – 4 sierpnia
  6.30  O Boże błogosławieństwo dla 

mieszkańców i sprzątających  
ze Starych Bloków nr 46

18.00 † Teresa Kuśnierz

NIEDZIELA – 5 sierpnia
  7.00 † Robert Ligęza w 14 r. śmierci
  8.30 † Stefania i Ludwik Łacny
10.00 † Stanisław Winczowski w 7 r. śmierci
11.30  O zdrowie oraz Boże błogosławieństwo  

dla Marii i Adama Pasałka w 40 r. ślubu
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Anna Michewicz w 4 r. śmierci


