
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał 
się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy 
przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go 
ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogory-
wa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc 
z nim, a wielki tłum szedł za Nim. Przyszli ludzie od przełożonego 
synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz 
Nauczyciela?”. Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożone-
mu synagogi: „Nie bój się, tylko wierz”. I nie pozwolił nikomu iść 
z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak 
przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, pła-
czu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie 
zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali 
Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę 
dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziec-
ko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha 
kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka 
natychmiast wstała i chodziła, miał bowiem dwanaście lat. I osłu-
pieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt 
o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Mk 5, 21-24. 35-43

,

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 )2 7  c z e r w c a  202 1 N r  3 4 4  (6 85 )

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

Niedzielne espresso Niedzielne espresso zz  ProboszczemProboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

„Wprawdzie nadzieja bywa matką głupich, ale może być też 
kochanką odważnych” – napisał Stanisław Jerzy Lec.

Jair musiał być człowiekiem niezwykle odważnym, skoro ośmielał 
się niepokoić Jezusa w sprawie tak beznadziejnej.

Człowiek, który staje się znakiem nadziei dla drugich, jest dowodem 
na istnienie Boga – uważa ks. Wacław Hryniewicz.

ks. Eugeniusz Burzyk

13. Niedziela Zwykła –  ROK B



Obecnie trwają prace remontowe, porządkowe i ogrodnicze. Elementy ceglane, które odnowiliśmy póź-
ną jesienią, obecnie, po okresie zimowo-wiosennym wymagają dodatkowej impregnacji specjalnymi pre-
paratami. Co tydzień odbywa się koszenie trawy, wokół plebanii, która wczesną wiosną została dosiana, 
a także nawożona odpowiednim preparatem mającym działać przez kilka miesięcy. Została również wy-
koszona trawa wokół kościoła. Cały czas trwa gruntowne sprzątanie obejścia kościoła, łącznie z parkin-
gami. Wiąże się to także z usunięciem chwastów, które w niektórych miejscach zaczęły wyrastać między 
kostkami bruku. Oczyszczone zostały również wszystkie schody do kościoła i kaplicy.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
 1. Do puszek składamy dzisiaj tradycyjne ofiary 

na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Kra-
kowie, gdzie kształcą się również katecheci 
i kapłani z naszej diecezji.

 2. W wtorek – 29 czerwca obchodzimy Uroczy- 
stość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Pod- 
czas Mszy świętych będziemy modlić się w in- 
tencji ks. Pawła Wawaka, obchodzącego swoje 
imieniny. Ksiądz Paweł, zgodnie z dekretem 
Biskupa Bielsko-Żywieckiego, od września roz- 
pocznie pracę duszpasterską w Parafii św. Waw- 
rzyńca w Grojcu. Dziękujemy mu za dotychcza- 
sowe – ogromne i skuteczne – zaangażowanie 
w  prowadzenie Liturgicznej Służby Ołtarza 
i Oazy Dzieci Bożych, którą w naszej parafii 
zorganizował od podstaw.

 3. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwar-
tek, piątek i sobotę miesiąca. W czwartek i pią- 
tek spowiedź od godz. 17.00 do 18.00.

 4. Przy stolikach z prasą do nabycia metalowe fi- 
gurki Jezusa Miłosiernego i Maryi Niepokala-
nej, a także krzyże franciszkańskie „San Da-
miano”, m.in. z Matką Bolesną pod krzyżem 
Jezusa. Są także różańce z relikwiami s. Fau-
styny, służące do odmawiania Koronki do 
Miłosierdzia Bożego. 

 5. W przyszłą niedzielę – 4 lipca do puszek bę-
dziemy składać ofiary na potrzeby i pracę Są-
du Biskupiego w naszej diecezji.

 6. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy ulic: Obozowa (lewa 
strona), Jaśminowa, Storczykowa, Irysowa. Dzię- 
kujemy mieszkańcom ulic: Akacjowa, Lisica, 
Wałowa za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne
NIEDZIELA – 27 czerwca
  7.00 † Henryk Konieczny w 2 r. śmierci
  8.30 † Janina Dźwigaj
10.00 † Zdzisław (w 10 r. śm.)  

i Bronisława Kózka
11.30 † Jan Chrapek
18.00 † Władysław Żak
PONIEDZIAŁEK – 28 czerwca
 6.30 † Józef i Ewa Dudek z synem Edwardem
18.00 † Jerzy Mardaus
WTOREK – 29 czerwca
   6.30  O błogosławieństwo Boże dla Małgo-

rzaty z okazji urodzin
18.00  † Emilia i Władysław Chrapek
ŚRODA – 30 czerwca
  6.30 † Jolanta Stanek
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Jan 
Baniak; † Maria Repetowska; † Doro-
ta Kanik; † Wiktor Wyrwa; † Robert Pa- 
sowiec; † Maria Czardyban; † Stani- 
sława Saternus; † Waleria Piwowarczyk

CZWARTEK – 1 lipca
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00  W intencji Ojca Świętego Franciszka, 

biskupów oraz kapłanów (Koło Radia 
Maryja)

PIĄTEK – 2 lipca
 6.30 † Kazimierz i Zofia Kamińscy
18.00 † Piotr Kopeć
SOBOTA – 3 lipca
  6.30 † Jan Pydyn i Zenon Pydyn
18.00 † Irena Matusz z rodzicami i teściami
NIEDZIELA – 4 lipca
  7.00 † Mieczysław Ichniowski
  8.30 † Wiesław Pysz w 1 r. śmierci
10.00 † Henryk Wajdzik w 13 r. śmierci
11.30 † Zofia Chowaniec w 1 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Janina Szczerba


