
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów 
i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowo-
ści, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, 
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam 
jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sanda-
łów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wej-
dziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi». Jeśli tam mieszka 
człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, po-
wróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; 
bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do 
domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, 
co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie 
im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże». Lecz jeśli do jakiego 
miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i po-
wiedzcie: «Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do 
nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo 
Boże». Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu 
miastu”. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „Pa-
nie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. 
Wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak 
błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpio-
nach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jed-
nak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie 
się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

„Filozof uczniom swej własnej nauki udziela, Apostoł tylko świad- 
kiem jest nauczyciela” – pisze Adam Mickiewicz.

Apostołowie mieli świadomość tego, że odnoszą ewangelizacyjne 
sukcesy jedynie dlatego, bo działają mocą Jezusa.

Święta Sara kuszona przez szatana nie prosiła Boga, by ją uwolnił 
od pokusy; mówiła tylko: „Boże, umocnij mnie!”.

14. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



Zainstalowaliśmy 32 nowe grzejniki – 655 żeberekZainstalowaliśmy 32 nowe grzejniki – 655 żeberek
W ciągu ostatnich 3 tygodni zainstalowaliśmy w kościele, a także w salkach na drugim piętrze w korytarzu  – 
w sumie 32 nowe grzejniki, czyli 655 żeberek. Nowe grzejniki są m.in. na prawej, patrząc od wejścia, ścianie 
kościoła, gdyż dotychczas cała ta strona była niedogrzana. Na tej ścianie nie było dotąd ani jednego grzej-
nika; teraz są tam cztery, w sumie 100 żeberek. Nowy duży grzejnik jest także w dolnej części prezbiterium 
i na tylnej ścianie kościoła, po wejściu zaraz z prawej strony, obok stolika z prasą. W salkach na 2. piętrze 
kościoła wymienione zostały wszystkie grzejniki: 13 nowych, to w sumie 185 żeberek. Obecnie wymieniane są 
rurki w całej sieci CO, w sumie kilkaset metrów, począwszy od kotłowni. Rurki są zabezpieczane odpowiednią 
izolacją, by nie traciły ciepła. Intensywne prace nad przebudową kotłowni, wraz z rozdzielną oraz instalacją 
centralnego ogrzewania w kościele i salkach, będą trwać aż do jesieni. Dziękujemy za systematyczne ofiary 
składane na powyższy cel. Można je wpłacać przez cały tydzień – w kościele lub w zakrystii, a także na konto 
bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 – 
z odpowiednim dopiskiem. Jest także możliwość wpłaty za pośrednictwem naszej parafialnej strony interneto-
wej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill.



KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na lipiec 2022KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na lipiec 2022
Intencja powszechna: Módlmy się, w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią 
narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją 
i odpowiedzialnością. 
Intencja parafialna: O szczęśliwy i z Bogiem przeżywany czas wakacji i urlopów.



Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794 

 www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Komiks: Rozalia Bajer; korekta: ks. Tomasz Łata 

Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 3 lipca
  7.00 † Zofia i Kazimierz Kamińscy
  8.30 † Maria i Aleksy Korczyk  

z wnukiem Piotrem
10.00 † Henryk Wajdzik w 14 r. śmierci
11.30 † Zofia Chowaniec w 2 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Aleksandra Kufta
PONIEDZIAŁEK – 4 lipca
  6.30 † Bronisława Gancarczyk
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Barbary z okazji 
18. urodzin

WTOREK – 5 lipca
  6.30 † Janusz Stadnik
18.00 † Edward Nowak w 1 r. śmierci  

wraz z rodzicami
ŚRODA – 6 lipca
  6.30 † Stefania Gałek
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawie-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † za 
zmarłych polecanych naszej modlit-
wie w wypominkach rocznych; † Do- 

micela Duda; † Zenon Stachura; † Jad- 
wiga Chromy; † Stanisław Górka; † Hen- 
ryka Zembrzycka; † Józef Pawlus z sy- 
nem Piotrem; † Stanisław Korczyk w r. 
śmierci z rodzicami i bratem; † Ka-
zimierz Szymla; † Janina Lenik

CZWARTEK – 7 lipca
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00  W intencji wszystkich osób 

zakonnych i świeckich tworzących 
Radio Maryja i TV TRWAM

PIĄTEK – 8 lipca
  6.30 † Bronisława Gancarczyk
18.00 † Elżbieta Korczyk
SOBOTA – 9 lipca
  6.30 † Adela i Józef Baran
18.00 † Ludwik, Stefania, Ryszard Łacny
NIEDZIELA – 10 lipca
  7.00 † Henryk Serafin z rodzicami
  8.30 † Zdzisław Ogórek w 13 r. śmierci  

z córką Haliną
10.00 † Kazimierz Karnas w 1 r. śmierci
11.30  Roczki: Beniamin Klenczar,  

Marcel Kostecki
18.00 † Ryszard Telega w 2 r. śmierci

 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na dzia-
łalność Sądu Biskupiego w naszej diecezji.

 2. Po Mszy Świętej o 7.00, w kaplicy w dolnym 
kościele, będzie miała miejsce comiesięczna 
zmianka różańcowa. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy także osoby, które chciałyby wstą- 
pić do Róż Różańcowych.

 3. W sobotę – 9 lipca, o godz. 6.30, osoby ucze- 
stniczące w pielgrzymce do Wrocławia zapra-
szamy na Mszę Świętą, po której nastąpi 
wyjazd na Dolny Śląsk. Powrót w niedzielę, 
w godzinach wieczornych. 

 4. Przy stolikach z prasą do nabycia książka 
ks. dr. Dawida Surmiaka, którą napisał na 
podstawie swojej pracy doktorskiej.

 5. Przy stolikach z prasą do nabycia różańce 
z krzyżem św. Benedykta, które chronią przed 
niebezpieczeństwami duchowymi i fizyczny-
mi, a także różańce z relikwiami św. Siostry 

Faustyny, służące do odmawiania Koronki do 
Miłosierdzia Bożego.

 6. W przyszłą niedzielę – 10 lipca składka spe-
cjalna na prowadzone prace remontowe w ko- 
tłowni i wymianę sieci centralnego ogrzewa-
nia. Obecnie odbywa się łączenie grzejników 
zainstalowanych w kościele z instalacją w pod- 
piwniczeniu kościoła.

 7. W tym tygodniu za czystość w kościele od-
powiedzialni są mieszkańcy ulic: Biała, Hu- 
bala, Podlesie, Spółdzielcza, Łęcka i Kalino-
wa. Ofiary można wpłacać w zakrystii, w kan- 
celarii i na konto parafii. Dziękujemy miesz- 
kańcom ulic: Hallera, Kręta i domy jednoro-
dzinne Alei Dworskiej za ofiary złożone w ubie- 
głym tygodniu.

 8. Po Mszy Świętej [dotyczy Mszy rannych i przed- 
południowych] zapraszamy na piętro kościo-
ła na kawę, herbatę i domowe ciasto.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


