
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po 
dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przy-
kazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani 
chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci 
w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: 
„Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd 
wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą 
was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg 
waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali 
do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu 
chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso Niedzielne espresso zz  ProboszczemProboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Biskup Antoni Długosz przypomina, że przedmioty nie są celem 
życia: „Wściekam się, kiedy goście zdejmują buty, wchodząc do 
mieszkania. To głupi zwyczaj. Jak ci szkoda dywanu, to zwiń, 
niech go mole zeżrą”.

Rozsyłając swoich uczniów Jezus nakazuje im, by na drogę nie 
zabierali nie tylko rzeczy zbędnych, ale nawet i takich, które 
przecież mogłyby się im przydać, jak chleb, pieniądze, torba  
czy zapasowa suknia.

Ojciec Joachim Badeni, jeden z najbogatszych ludzi w przed-
wojennej Polsce, mieszkał w najuboższej celi, a z tubki pasty do 
zębów wyciskał ostatki, bo byłoby rozrzutnością wyrzucić nie- 
wyciśniętą do końca.

ks. Eugeniusz Burzyk

15. Niedziela Zwykła –  ROK B



W poniedziałek – 14 czerwca odbyła się, ostatnia w tym roku szkolnym, „Modlitwa Matek”. Na zakończe-
nie wszyscy uczestnicy nabożeństwa zostali indywidualnie pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.
„Modlitwa Matek” skupia przede wszystkim matki modlące się za swoje dzieci i wnuki, które podczas 
modlitwy zostają zawierzone Bożej opiece. Klękając u stóp krzyża, składają swoje dzieci w ramiona Je-
zusa poprzez umieszczenie karteczki z jego imieniem w koszyku.
W naszej parafii „Modlitwa Matek” odbywa się od 5 lat – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Mo-
dlitwie przewodniczy proboszcz  ks. Eugeniusz Burzyk, który m.in. wygłasza krótką konferencję dotyczą-
cą wychowania religijnego. Oprawę muzyczną przygotowuje katechetka  – Agnieszka Zając wraz grupą 
matek organizujących i prowadzących comiesięczną modlitwę. Organizatorzy nabożeństwa odwołują się 
do słów św. Augustyna: „Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat”.
O naszych dzieciach pamiętajmy również, a może przede wszystkim, podczas wakacji. Zapewne wiele 
z nich wyjechało na różnego rodzaju kolonie, obozy, czy też korzystają z przeróżnych form wypoczyn-
ku. Z dala od rodziców i opiekunów szczególnie potrzebują naszej modlitwy i duchowego wsparcia. Na 
pierwszą w roku szkolnym 2021/2022 „Modlitwę Matek” zapraszamy 6 września. W naszej modlitwie 
uczestniczą nie tylko matki, ale także ojcowie i wszyscy parafianie, bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
za dzieci i młodzież.

Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat 



 1. We wtorek – 13 lipca o godz. 17.30 zaprasza- 
my na nabożeństwo fatimskie z tradycyjną 
procesją wokół kościoła, które poprowadzi ks. 
Kamil Kuchejda – moderator Diakonii Ewange- 
lizacji Ruchu Światło-Życie Diecezji Bielsko-
Żywiec kiej. O zaangażowanie w prowadzenie 
różańca prosimy VIII Różę Kobiet. Na Mszę 
Świętą i Różaniec można jeszcze zamawiać 
intencje modlitewne za żywych i zmarłych. 
Składka podczas Mszy Świętej przeznaczona 
będzie na cele duszpasterskie i ewangeliza-
cyjne. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa ucze-
stnicy procesji muszą mieć maski zasłaniają-
ce nie tylko usta, ale i nos.

 2. Przy stolikach z prasą są do nabycia poświę-
cone krzyże franciszkańskie „San Damiano”, 
m.in. z Matką Bożą Bolesną pod krzyżem Jezusa. 

    3. Są również, zamówione specjalnie na życzenie 
parafian, poświęcone różańce z krzyżem św. 
Benedykta, który oddala od nas duchowe i fi- 
zyczne niebezpieczeństwa, szczególnie te zwią- 
zane z czarami, otruciem i kuszeniem przez 
szatana.

 4. W przyszłą niedzielę – 18 lipca składka spe-
cjalna uzupełniająca na prowadzone prace re-
montowe.

 5. Również w przyszłą niedzielę – jak w każdą trze- 
cią niedzielę miesiąca – do puszek będziemy 
składać na pomoc syryjskiej rodzinie, którą 
objęliśmy opieką.

 6. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy ulic: Wyspiańskiego, 
Piłsudskiego i Kopernika. Dziękujemy miesz-
kańcom ulic: Obozowa (prawa strona) i Lilio-
wa za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 11 lipca
  7.00 † Henryk Serafin z rodzicami
  8.30 † Zdzisław Ogórek w 12 r. śmierci
10.00 † Marian Stykowski w 10 r. śmierci
11.30 † Władysława Gawęda
18.00 † Aleksandra Kufta w 1 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 12 lipca
  6.30 † Robert Pasowiec
18.00 † Władysława Wnętrzak w 5 r. śmierci
WTOREK – 13 lipca
  6.30 † Mieczysław Pudełko
18.00   Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: o bło- 
gosławieństwo Boże dla członkiń VIII 
Róży Kobiet; Dziękczynna z prośbą o bło- 
gosławieństwo Boże dla Kazimiery Fli-
śnik z okazji 70. urodzin; † Kazimierz 
Solich; † Jan i Zofia Juszczak; † Józef 
Rus z rodziną; † Halina Suter; † Sta- 
nisława Knapczyk; † Czesława Żmud-
ka; † Zofia Kamińska; † Helena Wójcik; 
† Jerzy Jarosz; † Mariusz Machajski; 
†  Piotr Waliczek; † Władysława Da-
nek; † Wanda Pydyn; † Jan Rusek; † Ma- 
ria Chojna

ŚRODA – 14 lipca
  6.30 † Maria Czardyban
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Anto-
ni Maciejczyk z żoną Joanną i synem 
Zbigniewem; † Stanisława Saternus; 
† Waleria Piwowarczyk; † Helena Płon-
ka; † Elli Lora Maciejczyk; † Stanisław 
Czul; † Ryszard Pasałka; † Tadeusz i Ma- 

rek Mazur; † Adam Szlachta; † Jerzy 
Drewniak; † Jan Rodak

CZWARTEK – 15 lipca
  6.30 † Maria Matusz i Katarzyna Zawadka
18.00 † Maria Chojna
PIĄTEK – 16 lipca
 6.30 † Mieczysław Pudełko
18.00 † Maria, Zofia, Ludwik, Wiesław Różyccy
SOBOTA – 17 lipca
  6.30 † Jan Baniak
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże oraz opiekę MB dla Bianki 
z okazji 50. urodzin

NIEDZIELA – 18 lipca
  7.00 † Franciszek Porwisz
  8.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Ferdynan-
da Lenika z okazji 90. urodzin

10.00 † Julian i Maria Bartoś z córką Jadwigą
11.30 † Regina Pielesz w 15 r. śmierci
18.00 † Adam Brzeziecki

Intencja powszechna: Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, go-
spodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
Intencja parafialna: O nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego 
z naszej parafii.

Intencja dla Róż Różańcowych na lipiec 2021Intencja dla Róż Różańcowych na lipiec 2021

Zmarli:
† Jan Baniak, lat 84
† Robert Pasowiec, lat 58
† Mieczysław Pudełko, lat 88
† Maria Czardyban, lat 85
† Stanisława Saternus, lat 79
† Waleria Piwowarczyk, lat 87
† Helena Płonka, lat 93
† Czesław Lepianka, lat 68
† Halina Suter, lat 67

Statystyka – czerwiecStatystyka – czerwiec


