
Duszpasterstwo czy ewangelizacja?
Na niedzielną Mszę Świętą przychodzą nie tylko ludzie głęboko 
wierzący, przeżywający swoją relację z Bogiem, ale i tacy, którzy 
Boga szukają, mają nadzieję, że w Kościele odnajdą sens życia. 
Podobnie jest z sakramentem pokuty; oprócz ludzi przystępu-
jących do spowiedzi regularnie, są też i tacy, którzy korzystają 
z tego sakramentu okazjonalnie. Obie grupy należą do owczarni 
Jezusa: pierwszej wystarczy tradycyjne duszpasterstwo, drugiej 
potrzebna jest ewangelizacja, czyli praca od podstaw.

ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam 
je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na 
wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je 
dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki 
mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
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Ks. Tomáš Halík mówi o „szarej strefie”, gdzie można znaleźć 
ludzi, którzy czują, że są w Kościele, ale odnoszą się do niego 
z rezerwą, a  także i takich, którzy zbliżają się do Kościoła 
z powątpiewaniem.

To, że owce słuchają głosu swego Pasterza i chodzą za nim nie 
musi wcale oznaczać, że postępują zgodnie z wszystkimi Jego 
zaleceniami. Dobry Pasterz bierze pod swoją opiekę również 
tych, którzy szukają.

Św. Grzegorz z Nyssy zachowywał dystans do tzw. ludzi szuka-
jących; uważa, że nawet pielgrzymowanie nie ma sensu, bo  
tak naprawdę wszystko, czego szukamy, znajduje się w naj-
bliższym kościele.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

4.  Niedz ie la  Wie lkanocna



9. „Jawiszowicka Rozmowa Poświęcona”
Podczas 9. „Jawiszowickiej Rozmowy Poświęconej”, która odbyła się 8 maja w dolnej kaplicy kościoła pw. 
Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze, bp Piotr Greger i ks. Jacek Pędziwiatr tłumaczyli 
znaczenie strojów, których kapłani używają w Liturgii i nabożeństwach. Nagrania z rozmowy można wysłu-
chać na naszej stronie internetowej: www.materdolorosa.pl. Na kolejne spotkanie zapraszamy w środę – 5 
czerwca, o godz. 18.30.



Zbawienie w Jezusie – 3. spotkanie „Szkoły Wiary”
Trzecie spotkanie „Szkoły Wiary”, prowadzone przez franciszkanina o. Wita Chlondowskiego i wspólnotę 
„Zacheusz” z Cieszyna, wraz z animatorami naszej parafii, odbyło się we wtorek – 7 maja w dolnej kaplicy.
Tematem spotkania było „Zbawienie w Jezusie” z podkreśleniem mocy jaką miało Jego słowo podczas prze-
mawiania i wyrzucania złych duchów. Uczestnicy tradycyjnie otrzymali fragmenty Pisma Świętego do rozwa-
żania na każdy dzień, aż do kolejnego spotkania, które odbędzie się we wtorek – 21 maja.
Świadectwem podzieliła się z uczestnikami Ewa ze wspólnoty „Zacheusz”. Następnie odbyła się adoracja, 
podczas której wierni mogli podejść do samego ołtarza, bardzo blisko Najświętszego Sakramentu. Na zakoń-
czenie, trzymając się za ręce, odśpiewano „Apel Jasnogórski”.



NIEDZIELA – 12 maja
  7.00 † Regina Tchurzewska w 9 r. śmierci
  8.30 † Edward Dudek w 3 r. śmierci
10.00 † Maria Kolasa w 10 r. śmierci z synem 

Stanisławem
11.30  Rocznica I Komunii świętej
11.30  Roczki: Gabriela Pietrzak
18.00 † Stanisław i Maria Żak w r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 13 maja
  6.30 † Eleonora Roszak z bratem 

Mieczysławem
  6.30  † Jan Fetko w 2 r. śmierci
18.00  Msza św. wotywna do MB Fatimskiej: 

† Stanisław Naglik w r. śm.; † Maria 
Blarowska;  † Józef Ślusarczyk; † Mieczy- 
sław Krauzowicz; † Kornelia i Ignacy 
Janik; † Wiesława Leśniak; † Zygmunt 
Jakubowski; † Jan Niedziela; † Maria 
Opyrchał; † Cecylia Pomietlarz; † Jan 
Łukowicz; † Ewa Czerwik; † Wanda Pta- 
szek; † Aniela Pikania; † Maria Kołodziej.

WTOREK – 14 maja
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla mieszkań-

ców i sprzątających ze Starych Bloków 
nr 45

18.00 † Ryszard Łacny
ŚRODA – 15 maja
  6.30 † Anna Szewczyk
  6.30 † Jerzy Fyda
18.00  Msza św. wotywna do MB Bolesnej: o bło- 

gosławieństwo Boże dla mieszkańców  
i sprzątających ze Starych Błoków nr 47 

i 48; † Jan Niedziela; † Maria Opyrchał; 
† Cecylia Pomietlarz; † Bogdan Janik; 
† Adam Szałaśny; † Mieczysław Krau-
zowicz; † Damian Grządziel; † Zofia 
Adamowicz; † Maria Blarowska; † Ka- 
rolina Łata z mężem Bolesławem i sy- 
nem Włodzimierzem; † Helena Kudła-
cik z mężem Kazimierzem i córką Ha-
liną; † Stefania i Józef Fąferko.

CZWARTEK – 16 maja
  6.30 † Agata i Edward Bednarz z synem 

Józefem
  6.30 † Jerzy Fyda
18.00 † Stanisław Gryzełko w 10 r. śmierci
18.00 † Mieczysław Kózka
PIĄTEK – 17 maja
  6.30 † Alfred Wiercigroch w 8 r. śmierci
18.00 † Maria Drewniak
18.00 † Ewa i Janusz Czerwik
SOBOTA – 18 maja
  6.30 † Stanisław i Natalia Polaczyk z synem 

Piotrem
  6.30 † Krystyna Bielenin w 8 r. śmierci
  6.30 † Irena Szalota
18.00 † Zofia i Franciszek Szpak
NIEDZIELA – 19 maja
  7.00 † Józef Błaś
  8.30 † Zofia Przewoźnik
10.00 † Irena Zemanek w 5 r. śmierci
11.30  Uroczystość I Komunii Świętej
18.00 † Katarzyna Rezik z dziećmi
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Intencje mszalne

Ogłoszenia parafialne
 1. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień modlitw o powołania do 

służby w kościele. Pamiętamy o klerykach naszego 
Seminarium Duchownego w Krakowie.

 2. W poniedziałek – 13 maja rozpo-
czynamy w naszej parafii, trwa- 
jące do października, nabożeń- 
stwa fatimskie, które poprowadzi 
ks. Ariel Stąporek, znany i ceniony 
kaznodzieja oraz rekolekcjonista 
z parafii pw. św. Floriana w Żyw- 
cu. O godz. 17.30 adoracja Naj- 
świętszego Sakramentu i Litania 
Loretańska do NMP, o 18.00 Msza Święta z kazaniem 
i procesją fatimską wokół kościoła. Na tę Mszę można 
zamawiać intencje za żywych i zmarłych.

 3. We wtorek – 14 maja, o godz. 18.00, zapraszamy na Mszę 
Świętą z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Podczas 
nabożeństwa każdy zostanie indywidualnie pobłogo- 

sławiony Najświętszym Sakramentem. W tym czasie 
można będzie skorzystać z modlitwy wstawienniczej.

 4. W czwartek – 16 maja po Mszy wieczornej w sali kon-
ferencyjnej spotkanie zelatorów Róż Różańcowych.

 5. W niedzielę – 19 maja o godz. 11.30 odbędzie się 
w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii. Dzię- 
kujemy ks. Pawłowi oraz katechetkom za przygo-
towanie dzieci do przyjęcia tego sakramentu.

 6. Dziękujemy za złożone ofiary na prace remontowe. 
W  przyszłą niedzielę składka uzupełniająca. Do 
puszek przy  wyjściu z kościoła będziemy składać 
ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza 
parafia objęła opieką.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę rodzi-
com dzieci, które obchodzą rocznicę Pierwszej Ko- 
munii Świętej. W tym tygodniu, w piątek po Mszy 
wieczornej, prosimy rodziców dzieci, które w nie-
dzielę przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.


