
Jaka jest istota tzw. pobożności maryjnej?
Wśród wierzących można dostrzec dwie skrajne postawy dotyczące 
Maryi: jedni tylko na Niej opierają swoją pobożność, drudzy Jej nie 
zauważają. Tymczasem Maryja, mimo iż jest Matką Boga, nie może 
niczego uczynić sama z siebie, dlatego nie modlimy się bezpośred-
nio do niej, ale prosimy ją o wstawiennictwo u Boga w naszych 
sprawach. Pobożność maryjna powinna prowadzić do Jezusa, zgod-
nie z Jej słowami skierowanymi do sług: „Zróbcie wszystko cokol-
wiek wam powie”.

ks. Eugeniusz Burzyk

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Za-
proszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 
wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej od-
powiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze 
nie nadeszła godzina moja?”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi 
kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda 
mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie 
stągwie wodą”. I  napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: 
„Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanie-
śli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie 
wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, 
wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy czło-
wiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty 
zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił 
Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego 
uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się 
do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
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Na cudownym obrazie w Kalwarii Pacławskiej Maryja  
ma ostentacyjnie odsłonięte prawe ucho; to jakby zape-
wnienie, że wysłucha każdą prośbę.
Kiedy na weselu w Kanie Galilejskiej zabrakło wina, nikt 
nie prosił Maryi o wstawiennictwo, a mimo to dostrze- 
gła kłopotliwą sytuację gospodarzy.
Jezus także musiał widzieć, że brakło wina, a jednak nie 
działał; zapewne chciał, by Jego pierwszy cud został doko-
nany za wstawiennictwem Matki.

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

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

Niedzielne espresso           z Proboszczem



Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają 
twarze, imiona i historie życia, dlatego odpo-
wiednio należy ich traktować.

Papież Franciszek

Nasza parafia będzie pomagać  
syryjskiej rodzinie

W odpowiedzi na wołanie pogrążonego w woj-
nie Aleppo – nasza parafia od tej niedzieli (tj. 
20 stycznia) wznawia akcję Caritas Polska 
„Rodzina rodzinie”. 
Dzięki temu programowi staliśmy się patro-
nem osób doświadczonych skutkami wojny 
w Syrii. Według informacji otrzymanej z cen-
trali Caritas i misji Sióstr Misjonarek Maryi 
w Aleppo sytuacja rodziny, którą będziemy na-
dal wspierać duchowo i materialnie, przedsta-
wia się następująco: 

Raymond Tarrab ma 46 lat. Mieszka w Aleppo z żoną Raną i czwórką dzieci – Georgette ma 
20 lat, Jessika 16, Nour 11, a Georges 9. Musieli uciekać ze swojego domu do innej dzielnicy 
miasta z powodu walk i bombardowań. Potrzebują wsparcia finansowego, aby opłacić wyna-
jem mieszkania i wykupić dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związ-
ku z przedłużającą się wojną. Zapłacenie za wynajem jakiegokolwiek schronienia po ucieczce 
z własnego domu i za dostęp do prądu w postaci jednej żarówki i skorzystania z pralki kosz-
tuje prawie połowę tego, co udaje im się zarobić. 
Dlatego począwszy od dziś, przez pół roku, w każdą trzecią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła 
przedstawiciele Oazy rodzin będą zbierać ofiary do puszek na ten cel. Można także dokonywać wpłat 
na konto parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 
0001 – z zaznaczeniem „Rodzina rodzinie”. Niech miłosierny Bóg swym błogosławieństwem wynagro-
dzi każdemu, kto modlitwą i ofiarą wesprze chrześcijańskie rodziny dotknięte dramatem wojny w Syrii. 

ks. Tomasz Łata



W niedzielę  – 27 stycznia po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na coroczny koncert kolęd. Oprócz naszego 
Chóru „Canticum Novum”, pod dyrekcją naszego organisty Zdzisława Kołodzieja, kolędować będą „Iskierki” 
wraz z „Iskierkową Familią” oraz Zespół „Tęcza”.

Zapraszamy na koncert kolęd

Statystyka
grudzień 2018

Zmarli:
† Adam Szałaśny, lat 64
† Stanisław Białas, lat 92
† Damian Grządziel, lat 30
† Mieczysław Krauzowicz, lat 74
† Zofia Adamowicz, lat 82
† Zofia Soja, lat 89
† Zenon Kosman, lat 73

Chrzty:

Chór parafialny „Canticum Novum” zaprasza
na coroczne „Spotkanie z kolędą”

Niedziela – 27 stycznia 2019 – godz. 19.00
Wystąpią: „Iskierki”, „Iskierkowa Familia”, „Tęcza”, „Canticum Novum”
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NIEDZIELA – 20 stycznia
  7.00 † Maria i Rudolf Pochopień z synami, 

synową i wnukiem
  8.30 † Józef Dobrowolski
10.00 † Zdzisław w 2 r. śmierci
11.30 † Ludwik Chrapek w 20 r. śmierci
18.00 † Bronisław Adamowicz w 24 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 21 stycznia
  6.30 † Maria Kołodziej
18.00 † Elżbieta Korczyk w 6 r. śmierci
WTOREK – 22 stycznia
  6.30 † Helena Rączka 
18.00  Wotywna do Świętego Jana Pawła II
ŚRODA – 23 stycznia
  6.30  † Józefa Olma w 6 r. śmierci
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Boles-

nej: † Mieczysław Kraus; † Maria Koło- 
dziej; † Marian Pałka z zięciem Andrze- 
jem; † Aniela Pikania; † Adam Szała-
śny; † Mieczysław Krauzowicz; † Da-
mian Grządziel; † Zofia Adamowicz; 
† Władysław Kania; † Jan Łukowicz; 
† Aniela Szymla. 

CZWARTEK – 24 stycznia
  6.30 † Stanisława Szczerbowska
18.00 † Jan Chojna z rodzicami i synową 

Haliną

PIĄTEK – 25 stycznia
  6.30  Dziękczynno-błagalna za nieskończone 

Boże miłosierdzie
18.00 † Anna i Michał Studzińscy z dziećmi
SOBOTA – 26 stycznia
  6.30 † Dorota Paluch
18.00 † Józef Pawlus

NIEDZIELA – 27 stycznia
  7.00 † Aniela (w 2 r. śmierci) i Teofil (w 20 r. 

śmierci) Baran
  8.30 † Tadeusz Szyma w 4 r. śmierci
10.00 † Józef Włoszek w 38 r. śmierci
11.30 † Jan Winczowski w 22 r. śmierci
18.00 † Jan i Helena Łukasik

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II pro-
simy: O błogosławieństwo Boże dla Barbary Brody 
i Kazimierza Łukowicza z okazji urodzin.

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego 
Jana Pawła II polecamy zmarłych: Jadwiga 
Hałat, Zygmunt Dura, Dorota Suwała, Grażyna 
Jarnot, Alicja Rychlewicz-Iwaszko, Maria Dadak, 
Janina Pudłowska, Hubert Skrzypiec, Janina Mam- 
carczyk, Irena Jakubowska, Aniela Szymla, Stani- 
sława Szczerbowska, Ewa Czerwik, Jan Łuko-
wicz, Wanda Ptaszek, Anna Maciejczyk, Józefa 
Orawin, Józef Bizoń, Adam Szałaśny, Aniela Pika- 
nia, Maria Kołodziej, Stanisław Białas, Mieczy-
sław Krauzowicz, Damian Grządziel, Zofia Ada-
mowicz, Władysław Kania, Zenon Kosman, Le- 
szek Bartoszewski, Stanisław Molenda, Barba- 
ra Kozioł w 1 r. śmierci, Zofia Soja. 

Wotywna o św. Janie Pawle II
22 stycznia 2019 – godz. 18.00

1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła w ramach wzno-
wionej akcji „Rodzina Rodzinie” do puszek skła- 
damy ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą 
nasza parafia objęła opieką. Dziękujemy parafial-
nej Oazie Rodzin za zaangażowanie w zbieraniu 
ofiar na ten cel.

2. W poniedziałek – 21 stycznia, o godz. 19.00, odbę- 
dzie się spotkanie wyjeżdżających na pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej. Uczestnicy proszeni są o wpła-
cenie transzy dewizowej.

3. W przyszłą niedzielę – 27 stycznia, o 13.00, z par-
kingu przed kościołem wyjazd dzieci specjalnej 
troski, wraz z rodzicami i opiekunami, na kulig.

4. Kolęda dodatkowa dla tych, którzy nie mogli jej 
przyjąć w wyznaczonym terminie, będzie w so- 
botę – 26 stycznia od 10.00. Zapisy w zakrystii.

5. Dziękujemy za ofiary złożone na ogrzewanie na- 
szego kościoła. Zamierzamy odnowić gong i dzwon- 
ki, które znajdują się przy ołtarzu i są używane 
podczas każdej Mszy Świętej. Ewentualnych fun-
datorów prosimy o kontakt w zakrystii.

6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę 
mieszkańcom Starych Bloków nr 1, 2 i 3. W tym 
tygodniu prosimy mieszkańców bloków nr 4, 5 i 6.

Intencje mszalne


