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Niedzielne espresso         z Proboszczem

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

[…] I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że 
będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 
że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zu-
pełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upo-
minać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra 
słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale 
o tym, co ludzkie”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi 
uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze sa-
mego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu 
Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.

Mk 8, 27-35
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Marek Skwarnicki będąc kilkuletnim chłopcem ucieszył się, kiedy wybuchła II wojna świa- 
towa, gdyż na początku była przedstawiana malowniczo i infantylnie; choćby w piosenkach: 
„Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą chłopcy malowani”.
Powinniśmy chronić swoje życie, ale nie za wszelką cenę. Kiedy Jezus mówi o męce i śmier- 
ci, Piotr w trosce o własne życie zaczyna Go upominać, za co Jezus gromi go: „Zejdź mi 
z oczu, szatanie, gdyż nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Pewien żołnierz, który zaciągnął się do wojska, pytany o religię odpowiedział, że jest 
matuzalemistą. Tłumaczył, że jego religia polega na tym, by „żyć najdłużej, jak się da”. 
Chociaż, jak zauważa Chesterton, matuzalemista często ginie pierwszy.

Do jakiego stopnia chronić własne życie?
Chcielibyśmy żyć jak najdłużej i o to się modlimy, 
ale czy uwzględniamy plany, jakie Bóg ma wobec 
naszego życia? W każdej chwili ma prawo we- 
zwać nas przed swoje oblicze. Możemy też zna-
leźć się w sytuacji, kiedy dla ratowania innych 
będziemy musieli narazić własne życie. W powie- 
ści „Moc i chwała” podczas prześladowań religij-

nych w Meksyku kapłan zostaje wezwany do 
umierającego. Jest pewien podstępu, ale nie od- 
mawia. Zostaje aresztowany i skazany. Jednym 
z darów Ducha Świętego jest męstwo. Daje ono 
siłę do podejmowania zadań trudnych i bezna-
dziejnych, a nawet heroicznych. Jest podstawą 
chrześcijańskiego świadectwa; rodzi bohaterów 
i męczenników.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Organizator
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Sponsorzy
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Bank spółdzielczy w Miedźnej
Sponsor anonimowy

Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej, Jawiszowice - Osiedle Brzeszcze

Po raz pierwszy w czasie rzeczywistym  
będzie można oglądać na ekranie  

organistów i artystów występujących na chórze

Niedziela – 20 września, godz. 19.00
Wacław Golonka – organy (Bielsko-Biała)
Chór Canticum Novum
Zdzisław Kołodziej – dyrygent (Jawiszowice-Brzeszcze)

Niedziela – 27 września, godz. 19.00
Marek Stefański – organy (Kraków)
Tomasz Ślusarczyk – trąbka (Kraków)

Niedziela – 4 października, godz. 19.00
Pavel Svoboda – organy (Pardubice – Czechy)
Iva Kramperová – skrzypce (Pardubice – Czechy)

Niedziela – 11 października, godz. 19.00
Wacław Golonka – organy (Bielsko-Biała)
Zespół wokalno-instrumentalny H and M project:

Henryka Pałus – wokal Maria Jędrysik – wokal 
Mikołaj Bienek – instrumenty klawiszowe 
Adam Jędrysik – gitara 
Mateusz Szewczyk – gitara basowa

Dyrektor artystyczny
Wacław Golonka



Ogłoszenia duszpasterskie
13 – 20 września 2015

1.  Dziękujemy ks. dr. Markowi Studenskiemu 
– wikariuszowi generalnemu naszej diecezji 
za wygłoszone kazania, przygotowujące nas 
do przeżycia odpustu parafialnego.

2.  Odpust obchodzić będzie- 
my we wtorek – 15 wrze-
śnia, w dniu wspomnienia 
MB Bolesnej. Msze o 8.00 
i 18.00. W tym dniu w na- 
szej parafii przypada wie- 
czysta adoracja. Zapra-
szamy do modlitwy przed 
Najświętszym Sakramen- 
tem – cały dzień od 8.30. 
Uroczystej sumie odpu-
stowej o 18.00 przewodniczyć będzie biskup 
Piotr Greger. Zapraszamy chór parafialny, 
scholę, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, 
górników i strażaków ze sztandarami.

3. Spowiedź przed odpu-
stem w poniedziałek – 
14 września. Prosimy 
o dostosowanie się do 
wyznaczonych godzin 
– uwzględniając przer- 
wy. Msze Św. o godz. 
8.00 i 18.00. 

 Godziny spowiedzi: 
• 08.30–10.00
• 10.30–12.00
• 14.30–16.00
• 16.30–18.00

4. W piątek – 18 września, po wieczornej 
Mszy Św., zapraszamy na nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego.

5. W sobotę – 19 września Diecezjalna Piel- 
grzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Rozpoczęcie o 10.00 drogą krzyżową 
– od stacji „U Piłata”. Zachęcamy rodzi- 
ny naszej parafii do włączenia się w tę piel- 
grzymkę, a także zapraszamy na spotka- 
nia Oazy Rodzin. Informacji udziela ksiądz 
Tomasz.

6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i zło-
żoną ofiarę, także na kwiaty, mieszkańcom 
bloków nr 47 i 48. W bieżącym tygodniu 
prosimy mieszkańców bloków nr 49 i 50. 

7.  Od 20 września przez ko- 
lejne cztery niedziele po 
Mszach Św. wieczornych, 
o godz. 19.00, będą odby- 
wać się w naszej parafii 
„Jawiszowickie Niedziele 
Organowe”. Po raz pier- 
wszy w czasie rzeczywi-
stym będzie można oglą-
dać na ekranie organistów i artystów wy-
stępujących na chórze. Program podany jest 
w naszym tygodniku, a także na plakatach 
i w folderach.

8. Dziękujemy za złożone ofiary na brukowa- 
nie i zagospodarowanie terenu wokół ko-
ścioła. W przyszłą niedzielę – 20 września 
składka specjalna uzupełniająca.

Statystyka – sierpień 2015
Zmarli:

† Mieczysław Pulak, lat 63
† Maria Noga, lat 87
† Kazimierz Czopkiewicz, lat 57
† Krystyna Kubulus, lat 63
† Halina Drabek, lat 53

Zapowiedzi:

Chrzty:



Intencje mszalne
13 – 20 września 2015

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

Strona internetowa parafii: www.materdolorosa.pl 
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, zdjęcia: Jerzy Zajda

Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 

27 8446 1016 2002 0075 5825 0001
Skład i druk: 

Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 
tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

NIEDZIELA – 13 września
  7.00 † Krystyna Nowak z rodzicami
  8.30 † Łukasz Gawęda
10.00 † Janina Jurzak
10.00  Za †† rodziców Broszkiewiczów 

i Dzwigajów
11.30  Roczki: Igor Chrapek, Adrian 

Pastuszka
18.00  Msza Fatimska: 
  o błogosławieństwo Boże i zdro-

wie dla I Róży Kobiet Św. Brygi-
dy, o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla Janiny i Stanisława, za 
dzieci i młodzież, które rozpoczę-
ły rok szkolny, † Anna Wyka, 
† Czesław Gębicki, † ks. Zbigniew 
Wszołek, †† księża z naszej parafii

PONIEDZIAŁEK – 14 września
  8.00 † Zygmunt i Emilia Jodłowscy
  8.00 † Adam Piwowarski
18.00 † Marian Hałat w 2 rocznicę wraz 

z rodzicami obu stron

WTOREK – 15 września [Odpust]
  8.00 † Grzegorz Papuga w 18 rocznicę 

śmierci
  8.00 † Piotr i Stanisław Borowieccy 

z dziećmi: Krzysztofem i Zdzisła-
wem

  8.00 † Edmund Kurek
  8.00 † Stefan i Anna Matyszkowicz
18.00  Suma odpustowa

ŚRODA – 16 września
  6.30 † Jan Bojda w 1 rocznicę śm.
  6.30 † Helena Świątek

18.00  Wotywna do MB Bolesnej:
  o zdrowie i błogosławieństwo Bo- 

że dla mieszkańców z bloków 12, 
13, 14, † Stanisława Bocheńska, 
† Natalia i Jan Juras, † Józef Wie- 
łowicz, † Teresa Cader, † Włady-
sław i Alicja Kozieł

CZWARTEK – 17 września
  6.30 † Helena Świątek
  6.30 † Jerzy Piesta
18.00 † Edward Pasałka w 2 rocznicę śm.

PIĄTEK – 18 września
  6.30 † Stanisława Bocheńska
  6.30 † Jerzy Piesta
  6.30 † Czesław Gębicki
18.00 † Jan Ossowski w 14 rocznicę 

śmierci

SOBOTA – 19 września
  6.30 † Teresa Okulanis
  6.30 † Roman Górka
  6.30 † Helena Świątek
  6.30 † Jerzy Piesta
18.00 † Danuta Fyda w 4 rocznicę śm.

NIEDZIELA – 20 września
  7.00 † Ewa i Józef Dudek
  8.30  W intencji Teresy i Mariana 

z okazji 40 rocznicy ślubu
10.00 † Andrzej Tarnowski z rodzicami 

i teściami, † Halina Marek 
z mężem

11.30  W intencji Joanny i Sławomira 
z okazji 20 rocznicy ślubu

18.00 † Emil Kolber w 2 rocznicę śmierci


