
Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż 
do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni 
będą zbawieni?”. On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne 
drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie 
będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas 
stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: «Panie, 
otwórz nam»; lecz On wam odpowie: «Nie wiem, skąd jesteście». 
Wtedy zaczniecie mówić: «Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, 
i na ulicach naszych nauczałeś». Lecz On rzecze: «Powiadam 
wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy do-
puszczający się niesprawiedliwości». Tam będzie płacz i zgrzyta-
nie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich 
proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuco-
nych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą 
za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą 
pierwszymi, są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Łk 13, 22-30
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Puste piekło? – to zbiór artykułów na temat teologiczne-
go sporu nadziei zbawienia dla wszystkich ludzi.

Na pytanie, czy tylko nieliczni będą zbawieni, Jezus odpo- 
wiada, że wejście prowadzi przez ciasną bramę.

„Niedaleko od głównej bramy do raju musi być jakaś 
dziura w płocie” – pisze Mirosław R. Kaniecki.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Czy niebo ma bramę?
Niebo, podobnie jak czyściec czy piekło, nie jest miejscem prze-
strzennym, ale stanem. Jednak na starożytnym wschodzie niebo uwa-
żano za trwałe sklepienie, do którego, tak jak i do świata podziem-
nego, prowadziła brama. W Starym Testamencie patriarcha Jakub 
miał sen, w którym zobaczył drabinę przystawioną do nieba, po któ-
rej wstępowali i zstępowali aniołowie. Podobnie św. Jan miał wizję, 
w której przez otwarte drzwi wchodzi do nieba. Opisując niebiańskie 
Jeruzalem mówi o prowadzących do niego dwunastu bramach, na 
których wypisane są imiona Apostołów. Jezus nazywając siebie bra-
mą do nieba, mówi o niej w sensie eschatologicznym i alegorycznym. 

ks. Eugeniusz Burzyk



Nasi parafianie pielgrzymowali na Jasną Górę
W dniach 7-11 sierpnia odbyła się 36. Oświęcimska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Brali w niej udział 
przedstawiciele naszej parafii, którzy – pod przewodnictwem ks. Pawła Wawaka – byli członkami Grupy 
IV, gromadzącej dekanat jawiszowicki.
Przez pierwsze dwa dni pielgrzymi pokonali dystans równy ponad połowie trasy. W kolejnych dniach, 
mając przed sobą mniej kilometrów do przejścia, mogli łatwiej skupić się na śpiewie i modlitwie. W nie-
dzielę wszyscy szczęśliwie dotarli na Jasną Górę, gdzie przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej 
złożyli swoje intencje, modlitwy, tradycyjne kwiaty i ręcznie plecione wianki przez osoby, które trud 
pielgrzymki podejmowały pierwszy raz w życiu. Na jasnogórskich wałach odbyła się Msza Święta, której 
przewodniczył biskup Piotr Greger.
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NIEDZIELA – 25 sierpnia
  7.00 † Marta Nycz
  8.30 † Józef Dobrowolski w 1. r. śmierci
10.00 † Władysław Kolasa w 15 r. śmierci, 

Henryka Kolasa w 68 r. śmierci
11.30 † Piotr Bosak w 5. r. śmierci
18.00 † Lucjan Łosiowski w 3. r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 26 sierpnia
  6.30 † Leopold Cełko, z żoną Ludwiką  

oraz synami Janem i Leszkiem
18.00 † Wiesław Noworyta
WTOREK – 27 sierpnia
  6.30 † Henryk Konieczny
18.00 † Władysław Kurowski w 4. r. śmierci
ŚRODA – 28 sierpnia
  6.30  † Kazimierz Marszałek
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bożej 

Bolesnej: † Jan Grzywa w 12. r. śm.; 
† Władysław Hylak w 40. r. śm.; 
† Franciszek Szostek; † Jakub Fra- 
siński; † Joanna Maciejczyk; † Ma- 
ria Hreśka; † Maria Kamińska; † Ma- 
rian Grzywa; † Henryk Konieczny; 
† Jan Szczepański; † Kazimierz 
Marszałek

CZWARTEK – 29 sierpnia
  6.30 † Kazimierz Marszałek
18.00 † Julian Fajferek z żoną Heleną  

i synem Bogdanem
PIĄTEK – 30 sierpnia
  6.30  Msza Święta dziękczynna, z proś-

bą o błogosławieństwo Boże i opie- 
kę Matki Bożej dla Joanny i Stani-
sława z okazji 50. rocznicy ślubu

18.00 † Maria Gomularz

SOBOTA – 31 sierpnia
  6.30 † Władysław Sala w 25. r. śmierci
18.00  Msza Święta dziękczynna, z proś-

bą o błogosławieństwo Boże i opie- 
kę Matki Bożej dla Józefa i Teresy 
z okazji 34. rocznicy ślubu

NIEDZIELA – 1 września
  7.00 † Danuta Pokrzywicka z rodzicami
  8.30  Msza Święta dziękczynna, z proś-

bą o błogosławieństwo Boże i opie- 
kę Matki Bożej dla Katarzyny i An- 
drzeja Nawrockich z okazji 20. ro-
cznicy ślubu

10.00 † Zofia Nycz w 30. r. śmierci
11.30 † Julian Zdunek w 3. r. śmierci
12.30  Chrzty: Aleksander Wykręt, Radosław 

Klaja, Dariusz Klaja, Pola Mańdok, Woj- 
ciech Chrapek, Maciej Kwaśniak

18.00 † Bronisława Witkowska

Intencje mszalne

 1. W poniedziałek – 26 sierpnia – Uroczystość Najświę-
tszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msze Święte 
o godz. 6.30 i 18.00.

 2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę miesz- 
kańcom bloku nr 9 z os. Słowackiego. W tym tygo-
dniu prosimy mieszkańców bloku nr 11 z tego osiedla.

 3. W sobotę – 31 sierpnia, o godz. 7.30, z parkingu przed 
kościołem wyjazd dzieci specjalnej troski oraz ich 
rodziców na wycieczkę do Niedzicy i Krościenka.

 4. W niedzielę – 1 września, wyjątkowo o godz. 12.30, 
zapraszamy dzieci specjalnej troski, ich rodziców 
oraz opiekunów, na Mszę Świętą w kaplicy kościoła. 

 5. W sobotę – 7 września Parafialne Koło Radia Maryja 
organizuje pielgrzymkę do sanktuarium MB Saletyń- 
skiej w Dębowcu i sanktuarium św. Jana z Dukli. Wy- 
jazd o 5.30 sprzed Ośrodka Kultury. Zapisy w zakrystii.

Ogłoszenia parafialne


