
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi ka-
mieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z  tego, na 
co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalo-
ny”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy 
się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: „Strzeżcie się, żeby was nie 
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: 
«Ja jestem» oraz «nadszedł czas». Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie 
się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, 
ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: „Powstanie naród 
przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia 
ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie 
znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą 
was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu 
mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla 
was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu 
nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mą-
drość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć 
ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni 
i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego 
imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie 
zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

Łk 21, 5-19

,

M a t e rM a t e r
D o l o r o s aD o l o r o s a

2 2   m a j a   20 16   r o k u N r   7 8   ( 3 9 9 )17  l i s topada 2019 Nr 260 (581 )

Zdaniem Daniel Nettle, gdy ktoś mówi, że jest zadowolony z życia, nie  
ma na myśli stałego uczucia szczęścia; chodzi o to, że po zbilansowaniu przy- 
jemności i cierpień uważa, iż na dłuższą metę wynik jest dodatni. 
Jezus zapowiada, że chrześcijanie będą doświadczać przeróżnych cier- 
pień oraz prześladowań, lecz w ostatecznym rozrachunku, w aspekcie 
zbawienia i życia wiecznego, „przez wytrwałość ocalą swoje życie”.  
Sadi z Szirazu, jeden z największych poetów perskich XIII w., narzekał, 
że nie ma butów. Przechodząc obok wejścia do meczetu, zobaczył czło-
wieka bez nóg. Przestał narzekać i szemrać przeciw złemu losowi.

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze
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33.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   C,

Dlaczego nie wolno narzekać ani litować się nad sobą?
Wielu ludzi ma pretensje do Boga uważając, że życie doświadcza ich 
o wiele mocniej niż innych. Wystarczy rozejrzeć się wokół, by dostrzec 
cierpiących, którzy potrzebują pomocy o wiele bardziej niż my.

ks. Eugeniusz Burzyk



Pierwsza w nowym roku formacyjnym wycieczka Pierwsza w nowym roku formacyjnym wycieczka 
Oazy Dzieci Bożych Oazy Dzieci Bożych 

Mimo iż  niedawno Oaza Dzieci Bożych rozpoczęła swoje cotygodniowe spotkania, to już w sobotę 
– 9 listopada miała miejsce pierwsza wycieczka tej grupy. Dzieci wyjechały o godzinie 6.30 spod 
naszego kościoła do Wrocławia. Pierwszym przystankiem była wizyta w ZOO, w którym grupa mo-
gła podziwiać najróżniejsze gatunki zwierząt z całego świata, na co dzień nieżyjące w środowisku 
naturalnym naszego kraju. Po posiłku dzieci wybrały się do parku trampolin GoJump i parku dmu-
chańców GoAir. Wszyscy aktywnie spędzili czas i świetnie się bawili. Był to ostatni etap atrakcji, 
po którym dzieci udały się w podróż powrotną do domu. Dziękujemy ks. Pawłowi Wawakowi za or-
ganizację wycieczki, animatorom i opiekunom za czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci, a Księdzu 
Proboszczowi za pomoc w przygotowaniu wyprawy.

Małgorzata Kuderska





NIEDZIELA – 17 listopada
  7.00 † Genowefa Błachut
  8.30 † Janina Dźwigaj
10.00 † Julia Włoszek w 34 r. śmierci
11.30 † Stanisław Kolasa w 23 r. śmierci
18.00 † Julia Bassara
PONIEDZIAŁEK – 18 listopada
  6.30 † Małgorzata Lenik r. śmierci
  6.30 † Janina Wykręt w 5 r. śmierci
18.00 † Stanisław Świątek w 25 r. śmierci
18.00 † Janina Wykręt z rodzicami,  

teściami i siostrami
WTOREK – 19 listopada
  6.30 † Henryka Krysztopolska
18.00 † Anastazja Gacek
ŚRODA – 20 listopada
  6.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże, opiekę MB i zdrowie dla ro-
dziny Kłapyta

  6.30 † Franciszek Adamaszek
18.00  Za parafian.  
  Intencje modlitewne za wstawienni-

ctwem Matki Bożej Bolesnej: † Bronisła-
wa Łaczny w r. śmierci z mężem Wła-
dysławem, synem Władysławem, córką 
Krystyną i zięciem; † Henryka Kryszto-
polska; † Ryszard Nikiel; † Łucja Miłoń; 
† Genowefa Maciąga; † Zdzisław Żak; 
† Wiesława Rodak

CZWARTEK – 21 listopada
  6.30 † Henryka Krysztopolska
  6.30 † Franciszek Adamaszek
18.00 † Anna i Henryk Sójka
18.00  † Maria Różycka
PIĄTEK – 22 listopada
 6.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB na dalsze lata 
życia dla Doroty

18.00  Za parafian.
  Intencje modlitewne za wstawiennic-

twem św. Jana Pawła II:  o błogosławień-
stwo Boże i opiekę św. Jana Pawła II  
dla Weroniki z okazji 18 rocznicy uro- 
dzin; † Olimpia Jarska; † Teresa Kaczma-
rek w 6 r. śmierci; † Łucja Miłoń; † Ge- 
nowefa Maciąga; † Zdzisław Żak; † Wie-
sława Rodak; † Jadwiga Hałat; † Stefan 
i Teresa Kłoda z córką Stefanią

SOBOTA – 23 listopada
  6.30 † Tadeusz Pieczonka
  6.30  † Maria Różycka
  6.30 † Jan Jarmundowicz
18.00 † Aniela Pikania w 1 r. śmierci
NIEDZIELA – 24 listopada
  7.00 † Zofia Włoszczyk w 11 r. śmierci
  8.30 † Marek Fajfer w 6 r. śmierci
10.00 † Eugeniusz Jajeśnica w 46 r. śmierci  

z żoną Bolesławą 
11.30 † Grzegorz Matusik w 6 r. śmierci
18.00 † Helena Szudejko w 10 r. śmierci

Intencje mszalneIntencje mszalne
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 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na Duszpaster-
ski Dom Księży Emerytów w Andrychowie.

 2. Przypominamy, że uroczysta msza chrzcielna bę-
dzie w pierwszą niedzielę grudnia [1 grudnia] oraz 
w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia [26 gru- 
dnia]. Nie będzie Mszy Świętej chrzcielnej w pier-
wszą niedzielę stycznia 2020 roku. Kandydatów 
do chrztu prosimy odpowiednio wcześniej zgła-
szać w kancelarii parafialnej. 

 3. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościoła 
i ofiarę mieszkańcom ulic: Kochanowskiego, Kom- 
batantów i Mickiewicza. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców ulic: Hallera, Krętej oraz domy 
jednorodzinne przy Alei Dworskiej.

 4. Dziękujemy za złożone ofiary na zakup opału do 
ogrzewania naszego kościoła oraz prowadzone 
prace remontowe.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


