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18. Niedziela Zwykła – ROK B

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum
i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu,
rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”. Odpowiedział im
Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie
dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do
sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten,
który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”. Jezus,
odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone
przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Rzekli do Niego: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli
i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”. Rzekł do
nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz
dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy
chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba
zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj
nam zawsze tego chleba”. Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb
życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie
wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.
J 6, 24-35

Ojciec Joachim Badeni w młodości nie klękał podczas Mszy, ale delikatnie zginał kolano: „Była bowiem taka moda, że spodnie muszą
mieć idealny kant, a jak się klękało, wtedy kant tracił swoją ostrość”.
Jezus – zapowiadając ustanowienie Eucharystii – przestrzega swo-

ich uczniów, by nie troszczyli się o wartości przemijające, które są nietrwałe i szybo przemijają, ale o pokarm duchowy, który trwa na wieki.

Dariusz Kowalski wspomina goszczącą u niego wnuczkę polskiego

Rozalia Bajer

zesłańca. Po Mszy Świętej nie chciała wyjść z kościoła. Tam, gdzie
mieszka, na Syberii, niedzielna msza zdarza się raz na kilka miesięcy.
ks. Eugeniusz Burzyk

Pobłogosławiono prawie 450 kierowców oraz ich pojazdy
W niedzielę – 25 lipca – w dniu liturgicznego
wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców
i podróżujących – w naszej parafii pobłogosławiono prawie 450 kierowców wraz z ich pojazdami. Po każdej niedzielnej Mszy Świętej, także
w sobotę wieczorem, odmówiono specjalną modlitwę za wstawiennictwem św. Krzysztofa, a następnie na parkingach przed kościołem zostali
pobłogosławieni kierowcy oraz ich pojazdy.
Każdy kierowca otrzymał estetycznie zapakowany – w specjalnie zaprojektowanym pudełku – poświęcony brelok do przypięcia w swoim
samochodzie, na którym z jednej strony jest
postać św. Krzysztofa, z drugiej zdjęcie parafialnego kościoła. Na pudełku umieszczono postać naszej patronki – Matki Bożej Bolesnej,
a także zdjęcie kościoła oraz nazwę parafii. Przy
tej okazji składano ofiary na utrzymanie naszego parkingu wraz z ogrodzeniem, a także na
pielęgnację krzewów. Breloki będą jeszcze
dostępne po każdej Mszy Świętej w przyszłą
niedzielę i w sobotę wieczorem.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary dla poszkodowanych na skutek powodzi i nawałnic.
2. Rozpoczynamy miesiąc trzeźwości i abstynencji. W tym czasie w sposób szczególny modlimy
się za tych, którzy mają problemy w tej sferze
życia. Polecamy ich Miłosiernemu Bogu przez
wstawiennictwo naszych patronów: Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Pawła II.
3. W piątek – 6 sierpnia obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego. Msze o 6.30 i 18.00.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek
i piątek miesiąca. Spowiedź w godz. 17.00 - 18.00.
5. Przy stolikach z prasą można nabyć poświę-

cone breloki do przypięcia w swoim samochodzie, na którym z jednej strony jest postać św.
Krzysztofa, a z drugiej zdjęcie naszego kościoła. Dostępne są również poświęcone różańce z krzyżem św. Benedykta, który oddala duchowe i fizyczne niebezpieczeństwa, szczególnie te związane z czarami, otruciem i kuszeniem przez
szatana.
6. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w kościele
odpowiedzialni są mieszkańcy ulic: Hallera,
Krętej oraz domów jednorodzinnych Alei Dworskiej. Dziękujemy mieszkańcom ulic: Kochanowskiego, Kombatantów i Mickiewicza za
ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

Intencje mszalne

NIEDZIELA – 1 sierpnia

7.00
8.30
10.00
11.30

Zbigniew Apryas w 2 r. śmierci
Jan Chrapek
Stanisław Winczowski w 10 r. śmierci
Otylia i Eugeniusz Latuszek
z rodzicami
12.30		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Elżbieta Wesołowska

śmierci z mężem Władysławem w 7 r.
śmierci; † Wanda Pydyn; † Jan Rusek;
† Maria Chojna; † Adam Brzeziecki;
† Elli Lora Maciejczyk; † Stanisław Czul;
† Ryszard Pasałka; † Tadeusz i Marek
Mazur

†
†
†
†

PONIEDZIAŁEK – 2 sierpnia

6.30 † Jan Chrapek
18.00 † Adam Szlachta

WTOREK – 3 sierpnia

6.30 † Jan Chrapek
18.00 † Jerzy Drewniak

ŚRODA – 4 sierpnia

6.30 † Jan Chrapek
18.00		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla
Zofii Pająk z rodziną; † za zmarłych
polecanych naszej modlitwie w wypominkach rocznych; † Helena Płonka;
† Halina Suter; † Józefa Zając w 13 r.

CZWARTEK – 5 sierpnia

6.30		 W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00		 Za żywych i zmarłych członków
Parafialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Jan Chrapek

PIĄTEK – 6 sierpnia

6.30 † Jan Chrapek
18.00 † Krystyna Borys w 3 r. śmierci
18.00 † Kazimierz Karnas

SOBOTA – 7 sierpnia

6.30 † Jan Chrapek
18.00 † Marian Fuja w 3 r. śmierci

NIEDZIELA – 8 sierpnia

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		
18.00 †

Marian Jankowski w 4 r. śmierci
Stanisław Kaczkoś w r. śmierci
Helena Bryś
Roczki:
Jan Chrapek

Intencja dla Róż Różańcowych na sierpień 2021

Intencja powszechna: Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę
i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii
Intencja parafialna: O Boże błogosławieństwo w pracy dla rolników.
Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Rozalia Bajer; korekta: ks. Tomasz Łata
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