
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam 
jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, 
syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mó-
wić: «Z nieba zstąpiłem»?”. Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie 
między sobą. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie 
Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 
Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». 
Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie 
znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od 
Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we 
Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi 
jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstę-
puje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który 
zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

J 6, 41-51
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Czy wystarczająco doceniamy znaczenie Eucharystii?
Są ludzie, którzy z różnych powodów nie mogą przyjmować Ciała Chrystusa.
Jednak są i tacy, którzy nie robią tego z duchowego lenistwa. Jeżeli ktoś nie 
mógł dzisiaj przyjąć Komunii Świętej, to codziennie przed Mszą Świętą ka-
płan czeka na niego w konfesjonale. Jak pisze Jerzy Sosnowski, pomysł, że 
w kawałeczku specjalnego rodzaju pieczywa kryje się Bóg i zarazem Ktoś, 
kto dwa tysiące lat temu żył jako człowiek, jest wstrząsający. Pomysł, że na 
domiar wszystkiego można przed nim klęknąć i z nim pogadać, to szok, po 
którym już nigdy nie powinno się być tym samym człowiekiem, co przedtem.

ks. Eugeniusz Burzyk

Hostia, którą przyjmujemy w Komunii Świętej wypiekana jest z nie-
kwaszonego [przaśnego] chleba. Po konsekracji w Ciało Chrystusa, 
nie zmienia swoich fizycznych właściwości.
Żydzi nie mogli zrozumieć, w jaki sposób Jezus jest chlebem zstę-
pującym z nieba, a Jego spożywanie ma im zapewnić życie wieczne. 
Jak może dać im na pożywienie swoje ciało?
Po przeistoczeniu kapłan stwierdza: „Oto wielka tajemnica wiary!”. 
To nie człowiek sprawia, że dary stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, ale 
Chrystus, który został za nas ukrzyżowany.

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



Pobłogosławiliśmy ponad 450 kierowców  
oraz ich pojazdy

W niedzielę – 29 lipca, z racji obchodzonego w ubiegłą środę wspomnienia św. Krzysztofa, patrona 
kierowców i podróżujących, pobłogosławiliśmy ponad 450 kierowców wraz z ich pojazdami. Po każdej 
niedzielnej Mszy Świętej, także w sobotę wieczorem, kapłani odmówili specjalną modlitwę, a potem 
na parkingach przed kościołem błogosławili kierowców oraz ich pojazdy.
Kierowcy otrzymali pobłogosławione wcześniej breloczki z wizerunkami Jezusa Miłosiernego, św. 
Krzysztofa, a także modlitwy za wstawiennictwem patrona kierowców. Przy tej okazji składali ofia-
ry na utrzymanie parkingu i ogrodzenia kościoła oraz na nowe krzewy, które już zostały posadzone 
przed wjazdem na parking.



Nowe krzewy przed wjazdem na parking

 1. We wtorek – 14 sierpnia Ksiądz Biskup Ordy-
nariusz zaprasza do Oświęcimia na uroczysto-
ści ku czci św. Maksymiliana Kolbego, podczas 
których św. Maksymilian zostanie ogłoszony pa- 
tronem Ziemi Oświęcimskiej. Uroczystości roz- 
poczną się w kościele pw. Świętego Maksymi-
liana w Oświęcimiu o godzinie 8.30, skąd wyru-
szy procesja na teren byłego niemieckiego obo-
zu Auschwitz I. Tam, w pobliżu Bloku 11, o godz. 
10.30 rozpocznie się uroczysta Eucharystia.

 2. W środę – 15 sierpnia obchodzimy uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po 
każdej Mszy Świętej, które odprawiane będą 
w porządku niedzielnym, poświęcone zostaną 

kwiaty i zioła. W tym dniu do puszek składamy 
ofiary na budowę Domu Księży Emerytów w An- 
drychowie. To obowiązek każdej parafii i całej 
diecezji, aby stworzyć odpowiednie warunki dla 
kapłanów przechodzących na emeryturę, któ-
rzy często nie mają już bliskiej rodziny.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary 
złożone na prace remontowe mieszkańcom blo-
ku nr 8 i 9 z Osiedla Paderewskiego. W tym ty-
godniu prosimy mieszkańców bloków nr 10, 11 
i 14 z tego osiedla.

 4. Dziękujemy za złożone ofiary. W przyszłą nie- 
dzielę – 19 sierpnia składka specjalna uzupeł-
niająca na ten sam cel.

Ogłoszenia duszpasterskie

Na całej długości frontu naszego parkingu posądziliśmy 75 berberysów. W specjalnie przygotowa-
nych rabatach – na przestrzeni 26 metrów – zmieściło się 5,5 tony żyznej ziemi, 1,5 tony ozdobnego 
grysu – łupka gnejsowego oraz kory. Użyto również 30 metrów kwadratowych specjalnej tkaniny do 
ściółkowania. Prace związane z przygotowaniem rabat i posadzeniem krzewów trwały prawie ty-
dzień. Efekt estetyczny będzie w pełni widoczny dopiero w ciągu 1-2 lat, kiedy krzewy odpowiednio 
się rozrosną, połączą ze sobą i utworzą żywopłot.
Prosimy kierowców, aby zarówno na starej, jak i nowej części parkingu nie najeżdżali na krzewy. 
Chodzi nie tylko o ich fizyczne uszkodzenie, ale także o temperaturę rozgrzanego silnika, która je 
niszczy. 
Dziękujemy Agnieszce i Wojciechowi Moskalom za koordynowanie i wykonanie prac, a także stałą 
troskę o zazielenioną część parkingu i przestrzeni wokół naszego kościoła.

Zmarła śp. Emilia Zawarus 
W dniu 10 sierpnia zmarła śp. Emilia Zawarus, mama ks. Piotra Zawarusa. Pogrzeb 
odbędzie się w poniedziałek – 13 sierpnia o godz. 15.00, w kościele pw. św. Stanisława 
BM w Andrychowie. Po Mszy Świętej przejazd na cmentarz komunalny w Andrychowie.
Nasza parafia organizuje wyjazd na pogrzeb śp. Emilii – o godz. 13.30 sprzed Ośrodka 
Kultury. Zapisy w zakrystii.
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NIEDZIELA – 12 sierpnia
  7.00 † Marian Jankowski w 1 r. śmierci
  8.30 † Albin i Zofia Płaza z rodzicami w r. śm.
10.00 † Mieczysław Pulak w 3 r. śmierci
11.30  Roczki: Wojciech Bułka, Wojciech 

Chromik, Natalia Korycińska
18.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Edyty i Stanisława w 40 r. ślubu
PONIEDZIAŁEK – 13 sierpnia
  6.30 † Grzegorz Bednarczyk
18.00  Fatima: o zdrowie i Boże błogosła-

wieństwo dla członków IX Róży mę- 
skiej, a dla †† o radość życia wie-
cznego, w intencji VII Róży Kobiet 
św. Matki Teresy z Kalkuty, o zdro-
wie i Boże błogosławieństwo dla ks. 
Jacka Haca z okazji imienin, † Sylwe- 
ster Mitoraj, † Aleksander Chrapek, 
† Michalina Szostek, † Mirosława Ma-
tlak, † Józefa Pajączek, † Kazimierz 
Ziółkowski, † Barbara Kozioł, † ks. 
Franciszek Janczy, † Jan i Helena Bra- 
cka z rodzicami, † Helena Wywiał, 
† Andrzej Przemyk, † Roman Roma-
niak, † Anrzej Babiuch

WTOREK – 14 sierpnia
  6.30 † Eugeniusz Latuszek z rodzicami  

i braćmi
18.00 † Józef Gąsiorek w 29 r. śmierci

ŚRODA – 15 sierpnia
  7.00 † Maria Zawiła
  8.30  O Boże błogosławieństwo dla Anieli 

Szumlak
10.00  Za parafian
11.30 † Krystyna Szwed
18.00 † Łukasz Łaczny w 20 rocznicę śmierci
CZWARTEK – 16 sierpnia
  6.30 † Emilia i Władysław Chrapek w r. śm.
18.00 † Jan Łopusiewicz
PIĄTEK – 17 sierpnia
  6.30 † Eugenia i Jan
18.00  Za parafian
SOBOTA – 18 sierpnia
  6.30 † Grzegorz Bednarczyk
18.00 † Jan Zioberek w rocznicę śmierci

NIEDZIELA – 19 sierpnia
  7.00 † Józef Nowak oraz Stefan i Franciszka 

Winczowscy
  8.30 † Franciszek Janus w 3 r. śmierci
10.00 † Irena Surzyn w 10 rocznicę śmierci
11.30  Dziękczynna z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, potrzebne łaski i opie-
kę MB dla Zofii oraz Zdzisława Ła-
czny z okazji 50 rocznicy ślubu

18.00 † Helena Bryś

Zapowiedzi:

Statystyka
lipiec 2018

Zmarli:
† Stanisława Majka, lat 71
† Roman Romaniak, lat 65
† Andrzej Babiuch, lat 64
† Mirosława Matlak, lat 62
† Kazimierz Ziółkowski, lat 94
† Aniela Duc, lat 78
† Sylwester Mitoraj, lat 36

Chrzty:


