
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wiel-
kim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 
Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrzą-
śnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego 
w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów 
i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krań-
ca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się 
przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wy-
puszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy uj-
rzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. 
Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się 
to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa 
nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani 
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Mk 13, 24-32 
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

„Prawdziwe opium dla ludu to wiara w nicość po śmierci. Ogro-
mna pociecha w tym, że za nasze świństwa, upadki, tchórzostwa, 
morderstwa nie będziemy sądzeni” – pisze Czesław Miłosz.
Jezus wiele razy przypomina o sądzie, o tym, że każdy musi 
rozliczyć się przed Bogiem ze swojego życia. Także dzisiaj mó-
wi, że zbierze swoich wybranych z czterech stron świata.
Święta Sara wyznaje: „Trzech rzeczy się boję: kiedy moja dusza 
odłączy się od ciała, kiedy pierwszy raz stanę przed Bogiem 
i kiedy w dniu sądu zapadnie na mnie nieodwołalny wyrok”.

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

Czy jesteśmy przygotowani?
Kiedy na początku Mszy Świętej przepraszamy Boga za 
grzechy, to uświadamiamy sobie, że może już niedługo spo-
tkamy się z Nim twarzą w twarz, robiąc szczery rachunek 
sumienia z całego życia. Starajmy się codziennie modlić, 
regularnie przystępować do spowiedzi, jak najczęściej 
– w  przynajmniej w każdą niedzielę i święta nakazane – 
uczestniczyć we Mszy oraz przyjmować Komunię. To pod-
stawowe rzeczy, konieczne do dobrego przygotowania się 
na spotkanie z Bogiem w niebie.

ks. Eugeniusz Burzyk

Niedzielne espresso           z Proboszczem



Świadectwa przed i po Mszy o uzdrowienie
Wzruszających świadectw dotyczących uzdro-
wień wysłuchali 13 listopada w naszym koście-
le uczestnicy Mszy o uzdrowienie duszy i ciała. 
Kilka osób opowiedziało o cudownym, uzdra-
wiającym działaniu Jezusa w ich życiu.
„Słudzy nieużyteczni jesteśmy, bo Bóg mógł wy- 
brać spośród tysięcy, milionów wierzących kogoś 
innego, pobożniejszego, mądrzejszego czy inte-
ligentniejszego od nas” – mówił nawiązując do 
Ewangelii dnia proboszcz parafii ks. Eugeniusz 
Burzyk. – Świadomość tego wyboru uczy nas 
pokory, otwierającej na Boże działanie, inspiru-
jącej do jeszcze większego wysiłku ewangeliza-
cyjnego i duszpasterskiego – dodał proboszcz, 
zwracając się do organizatorów nabożeństwa.
Bezpośrednio po Mszy każdy został indywidual- 
nie pobłogosławiony Najświętszym Sakramen-
tem, co trwało prawie godzinę. O wiele dłużej 
trwała modlitwa wstawiennicza nad konkretny- 
mi, potrzebującymi osobami, prowadzona w ka-
plicy obok prezbiterium przez wspólnotę „Krzew 
Winny” z Jawiszowic.
Modlitwę uwielbienia prowadzili członkowie Gru- 
py Odnowy w Duchu Świętym „Emaus’ z Bestwiny. 
Oprawę muzyczną przygotował Piotr Mirecki z sa-
lezjańskim zespołem „Fausystem” z Oświęcimia.
Na zakończenie wspólnie odśpiewano „Apel 
Jasnogórski”, a potem organizatorzy spotkali 
się w parafialnej kawiarni.
Kolejna Msza o uzdrowienie odbędzie się 11 
grudnia, tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca.



 1. W czwartek – 22 listopada odbędzie się spo-
tkanie dla kandydatów przygotowujących się 
do bierzmowania. Rozpoczęcie Mszą o 18.00.

 2. Zapraszamy na codzienną adorację Najświę-
tszego Sakramentu o godz. 17.30. W tym cza-
sie jest też okazja do spowiedzi.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary na 
prace remontowe mieszkańcom ulic: Obozowa 
(lewa strona), Jaśminowa, Storczykowa, Iryso-
wa i Dworcowa. W tym tygodniu prosimy mie- 
szkańców ulic: Obozowa (prawa strona) oraz 
Liliowa.

 4. Dziękujemy za złożone ofiary na nową salę dla 
Oazy Dzieci Bożych, która została ukończona 
w tym tygodniu. Składających ofiary w koper- 

tach prosimy o napisanie na kopercie dokładne-
go adresu, tak, abyśmy mogli wpisać ofiarę do 
kartoteki parafialnej.

 5. W przyszłą niedzielę do puszek będziemy skła- 
dać ofiary na budowę Domu dla Księży Emery-
tów w Andrychowie.

 6. Do 25 listopada trwają zapisy na pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej. Okazało się, że koszt pielgrzym- 
ki jest niższy o 500 zł, niż podano wcześniej. 
W sumie 1390 zł i 630 $. Zapisy i szczegółowe 
informacje u ks. Adama.

 7. W związku z okresem zimowym, Rejonowe Przed- 
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przypo- 
mina o zabezpieczeniu wodomierzy przed ro-
zmrożeniem. Szczegóły w gablotce parafialnej.

Ogłoszenia duszpasterskie
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NIEDZIELA – 18 listopada
  7.00 † Agata Bednarz z rodzicami i bratem 

Bronisławem
  8.30 † Stanisław Kolasa w 22 r. śmierci
10.00 † Julia Włoszek w 33 r. śmierci
11.30 † Jan Heflich z rodzicami i teściami
18.00 † Janina Wykręt z rodzicami,  

teściami i siostrami
PONIEDZIAŁEK – 19 listopada
  6.30  O przemianę serca za wstawiennictwem 

MB Bolesnej, św. Jana Pawła II i św. Rity 
  6.30 † Julian Łyszczak
18.00 † Małgorzata Lenik
18.00 † Dorota Suwała
WTOREK – 20 listopada
  6.30 † Janina Mamcarczyk
18.00 † Anna i Henryk Sójka
ŚRODA – 21 listopada
  6.30 † Jan Zieliński w 24 r. śmierci
  6.30 † Janina Mamcarczyk
18.00  Wotywna do MB Bolesnej: o błogosła-

wieństwo Boże dla Małgorzaty i Je-
rzego Kojm z okazji 37 r. ślubu; o bło- 
gosławieństwo Boże i zdrowie dla 
Barbary; o błogosławieństwo Boże 
i zdrowie dla Ireny z okazji 80 r. uro-
dzin; † Bronisława Łaczny z mężem 
Władysławem i córką Krystyną; † Ja-
nina Firganek w 8 r. śmierci; † Leszek 
i Józef Piskorscy; † Henryk Gibas; 
† Maria Dadak; † Jan Łukowicz; † Do- 

rota Paluch; † Wanda Ptaszek; † To- 
masz Nowak; † Zygmunt Dura

CZWARTEK – 22 listopada
  6.30 † Janina Mamcarczyk
  6.30 † Jan Buła z rodzicami
  6.30 † Grażyna Jarnot
18.00  Wotywna do św. Jana Pawła II
PIĄTEK – 23 listopada
  6.30 † Janina Mamcarczyk
18.00 † Zmarli kapłani i czciciele NSPJ
18.00 † Dorota Suwała
SOBOTA – 24 listopada
  6.30 † Ryszard Łacny
  6.30 † Alicja Rychlewicz-Iwaszko
  6.30  † Elżbieta Krawczyk
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Stanisławy 
i Kazimierza z okazji 50 r. ślubu

NIEDZIELA – 25 listopada
  7.00 † Ewa i Józef Dudek z synem 

Edwardem
  8.30 † Marek Fajfer w 5 r. śmierci
10.00  O błogosławieństwo Boże dla Pana 

Organisty Zdzisława Kołodzieja 
z okazji imienin

10.00 † Grzegorz Matusik w 5 r. śmierci
11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień- 

stwo Boże i opiekę MB dla Anny i Ka- 
zimierza z okazji 60 r. ślubu

18.00 † Zofia Włoszczyk w 10 r. śmierci

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla Pana Organisty 
i członków chóru „Canticum Novum” w dniu liturgicznego wspomnienia św. Cecylii; o powrót do zdrowia 
dla Maksymiliana.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: ks. Franciszek 
Janczy, ks. Wojciech Łoś, Robert Krajewski, Halina Łata z rodzicami i teściami, Jadwiga Hałat, Anna Dzidek, 
Władysława Liber, Marian Fuja, Krystyna Borys, Jarosław Okulanis, Ryszard Łacny, Elżbieta Krawczyk, 
Dorota Suwała, Alicja Rychlewicz-Iwaszko, Julian Łyszczak, Janina Lehman, Maria Dadak, Janina Pudłowska, 
Hubert Skrzypiec, Irena Jakubowska, Aniela Szymla, Ewa Kadziszewska, Stanisława Szczerbowska, Ewa 
Czerwik, Jan Łukowicz, Józefa Drusewicz, Wanda Ptaszek, Anna Maciejczyk, Józefa Orwin, Ireneusz Zieliński 
w 2 r. śmierci, Stefania Duda z rodzicami, Stanisław Molenda, Grzegorz Matusik w 5 r. śmierci, Zygmunt 
Dura, Kazimierz Kopytko w 29 r. śmierci, Katarzyna i Jan Wilk, Tomasz Nowak, Stanisław Żak z rodzicami.

Msza wotywna do św. Jana Pawła II
22 listopada 2018 – godz. 18.00


