
Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do 
Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zba-
wieni?”. On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż 
wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Sko-
ro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, 
zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam»; lecz On 
wam odpowie: «Nie wiem, skąd jesteście». Wtedy zaczniecie mówić: 
«Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych naucza-
łeś». Lecz On rzecze: «Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Od-
stąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości». 
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka 
i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie sa-
mych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy 
i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, 
którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Łk 13, 22-30
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Puste piekło? – to zbiór artykułów na temat teologicznego sporu na-
dziei zbawienia dla wszystkich ludzi.

Na pytanie, czy tylko nieliczni będą zbawieni, Jezus odpowiada, że wej- 
ście prowadzi przez ciasną bramę.

„Niedaleko od głównej bramy do raju musi być jakaś dziura w pło-
cie” – pisze Mirosław R. Kaniecki.

21. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk

Czy ostatni może być pierwszym?
Niektórzy ludzie nawracają się pod koniec swego życia, czasem kil-
ka minut przed śmiercią. Posądzamy ich o religijne cwaniactwo. Czy 
przypadkiem nie zazdrościmy im grzechu i związanej z nim przyjem-
ności? Nie można wykluczyć, że dopiero w chwili śmierci człowiek 
może uświadomić sobie zło, które uczynił i szczerze za nie żałować. 
Zostanie zbawiony, podobnie jak ci, którzy przez całe życie starali 
się przestrzegać przykazań. W czyśćcu poniesie karę doczesną [cza-
sową] za swoje złe czyny.



Nasi parafianie uczestniczyli Nasi parafianie uczestniczyli 
w Pielgrzymce na Jasną Górę w Pielgrzymce na Jasną Górę 

W dniach 7-11 sierpnia już po raz 39. odbyła się pie-
sza pielgrzymka z Oświęcimia do Częstochowy, któ-
rej hasłem przewodnim było modlitewne wezwanie: 
„Królowo Pokoju, módl się za nami”. Nasi parafianie 
tradycyjnie dołączyli do grupy dekanatu jawiszo-
wickiego, która odznacza się kolorem niebieskim, 
a jej patronką jest św. Barbara. W tym roku „niebie-
scy” mieli przyjemność pielgrzymować na niektó-
rych odcinkach wraz z grupą dekanatu osieckiego. 
Przewodnikiem naszej grupy był ks. Łukasz Listwan, 
były wikariusz parafii pw. św. Urbana w Brzeszczach. 
Grupę muzyczną tworzyła m.in. młodzież naszej pa- 
rafii, a wśród grupy porządkowej, kierującej ruchem, 
również można było spotkać naszych parafian.
Gratulujemy pielgrzymom dotarcia na Jasną Górę 
i dziękujemy za modlitwy w intencji naszej parafii. 
Już teraz zachęcamy do uczestnictwa w przyszłorocz-
nej pielgrzymce.



 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na pomoc 
Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką. 
Ofiary można składać przez cały tydzień oraz 
w przyszłą niedzielę, a także na konto parafii: 
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brze-
szcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. 

 2. W poniedziałek – 22 sierpnia podczas wie-
czornej Mszy Świętej tradycyjnie będziemy 
się modlić przez wstawiennictwo naszego pa-

  trona św. Jana Pawła II. Na Mszę i nowennę 
można zamawiać intencje modlitewne.

 3. W piątek – 26 sierpnia obchodzimy uroczy-
stość NMP Częstochowskiej. Msze Święte 
o 6.30 i 18.00. W tym dniu nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

 4. Przy stolikach z prasą do nabycia latarki le- 
dowe – w formie breloków do zawieszania 
w swoich pojazdach. Jest także książka księ-

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne



Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794 
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 21 sierpnia
  7.00 † Justyna Faruga w 2 r. śmierci
  8.30 † Franciszek Janus
10.00 † Albina i Stanisław Kaczkoś
11.30 † Irena Surzyn w 14 r. śmierci
18.00 † Ryszard Błazenek
PONIEDZIAŁEK – 22 sierpnia
  6.30 † Jadwiga Chromy
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II: † Stanisław 
Ligęza w 20 r. śmierci z rodzicami 
i teściami; † Irena Pękala w 5 r. śm.; 
† Stanisław Wiśniewski w 2 r. śm.; † Ma- 
ria Cieśla w 1 r. śmierci; † Stefan Pa- 
chacz; † Grażyna Pala; † Wiesław Czar- 
nik; † Stefania Duda z rodzicami; † Ma- 
ria Bułhak; † Halina Czopek; † Stani-
sława Mateja; † Waleria Szostek; † Bro- 
nisław Kubik; † Mariusz Dziedzic; † Ma- 
ria Mitoraj-Papla; † Krzysztof Iwaszko; 
† Władysława Zielińska; † Kazimierz 
Karnas

WTOREK – 23 sierpnia
  6.30 † Stanisław Górka
18.00 † Krystyna Żak z rodzicami
ŚRODA – 24 sierpnia
  6.30 † Henryka Zembrzycka

18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Emi-
lia i Władysław Chrapek; † Józef Sta- 
szewski; † Stanisława Piotrowska; † Ja- 
nina Bierońska; † Bartosz Łęcki; † Ma- 
ria Stawowczyk; † Bogusława Korczyk; 
† Stefania Gałek; † Michalina Ryszka; 
† Edward Jakóbik; † Stanisław Tobi-
czyk; † Stanisław Kozieł († 06.04.2022)

CZWARTEK – 25 sierpnia
  6.30 † Jadwiga Chromy
18.00 † Leopold Cełko z żoną Ludwiką, 

synami Janem i Leszkiem
PIĄTEK – 26 sierpnia
  6.30 † Danuta Łacek w 1 r. śmierci
18.00 † Marian Pałka w r. śmierci
SOBOTA – 27 sierpnia
  6.30 † Zenon Stachura
18.00 † Irena i Stanisław Wójciga  

w r. śmierci
NIEDZIELA – 28 sierpnia
  7.00 † Henryka Zembrzycka
  8.30 † Piotr Pawlus
10.00 † Piotr Bosak w 8 r. śmierci; 
 † Teodor Wiśniewski
11.30 † Albina Tatar w 3. śmierci
18.00 † Maria Stawowczyk

  dza Dawida, różańce z krzyżem św. Benedykta 
oraz różańce z relikwiami św. Siostry Faustyny. 

 5. W tym tygodniu za kwiaty i czystość w koś-
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych 
Bloków nr 15, 16 i 17. Ofiary można wpłacać 
w zakrystii, w kancelarii oraz na konto para- 
fii. Dziękujemy mieszkańcom Starych Bloków 
nr 12, 13 i 14 za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.

 6. Bóg zapłać za ofiary na nowe piece oraz ich 
instalację w remontowanej kotłowni, złożone 

podczas dzisiejszej składki specjalnej uzu-
pełniającej. 

 7. W sobotę – 27 sierpnia Parafialne Koło Ra- 
dia Maryja organizuje pielgrzymkę do Zako-
panego. Wyjazd spod Domu Kultury o godz. 
6.30. Koszt wyjazdu to 50 zł. Szczegóły i za-
pisy w zakrystii.

 8. Po Mszy Świętej [dotyczy Mszy dopołudnio-
wych] młodzież zaprasza do kawiarni na 
piętrze kościoła na kawę, herbatę, domowe 
ciasto, oryginalne napoje i desery.


