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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Co to jest jałmużna?
W języku greckim określana jako eleēmosynē od czasowni-
ka eleeō – „współczuć”, „litować się nad kimś”. To ofiara lub 
czyn miłosierdzia dla biednych. Obok postu i modlitwy to jed-
na z form chrześcijańskiej pokuty. Jest wyrazem religijności 
i pobożności. Jałmużna nie tylko zmienia na lepsze życie ludzi 
obdarowanych, jest także wyrazem nawrócenia tego, który jej 
udziela. Niestety, czasem jałmużna traktowana jest jako naj-
tańsza reklama firm, różnych organizacji czy polityków. Jezus 
przestrzega, aby dobrych uczynków nie wykonywać ostenta-
cyjnie – „przed ludźmi”, ale dyskretnie, w ukryciu.

ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który 
ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy 
jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął 
on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły 
i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abra-
hama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, po-
grążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza 
na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij 
Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój 
język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham odrzekł: 
«Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz prze-
ciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz». […]”.

Łk 16, 19-31

W filmie Nieoczekiwana zmiana miejsc prezesi koncernu dla ka- 
prysu degradują jednego z dyrektorów, a na jego miejsce przyj-
mują żebraka.
Dlaczego bogacz nie pomyślał, że kiedyś stanie przed Bogiem? 
Był pewny swej pozycji, nie wyobrażał sobie, że jego sytuacja mo- 
że się zmienić.
Przecież mógłby się „zabezpieczyć”, wykorzystując swój mają-
tek w dobrym celu, chociażby pomagając Łazarzowi żebrzącemu 
przed pałacem.
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Dlaczego pomagać najbiedniejszym?
Wspieranie najbiedniejszych to nie tylko mi-
łosierdzie, ale wymóg sprawiedliwości; zwra-
canie im tego, czego z prawa naturalnego są 
właścicielami, gdyż Bóg stworzył świat wraz 
z jego bogactwami dla wszystkich. Różny 
jest jednak wkład pracy i zaangażowanie po-
szczególnych ludzi. Byłoby niesprawiedliwe 
i demoralizujące, gdyby wypracowane dobra 
dzielić równo między wszystkich.



„22. Jawiszowickie Niedziele Organowe” rozpoczęły 
się 18 września o godz. 19.00. Koncerty odbywać się 
będą przez trzy kolejne niedziele.
Witając gości proboszcz parafii ks. Eugeniusz Bu-
rzyk podkreślił, że muzyka organowa to nie tylko 
wydarzenie artystyczne, znane i doceniane w całym 
regionie, ale także duchowe i religijne. Ta muzyka 
sięga nieba oraz samego Boga; słuchając jej, a tak- 
że pięknego śpiewu chóru, chcemy być lepszymi lu- 
dźmi. Zdarza się, że muzyka bywa inspiracją do na-
wrócenia i zmiany życia. Proboszcz podziękował Sta- 
rostwu Powiatowemu w Oświęcimiu, Bankowi Spół-
dzielczemu w Miedźnej oraz anonimowej osobie za 
finansowe wsparcie koncertów. Słowa podziękowa-

nia skierował również do Towarzystwa „Cyklista” z Przecieszyna za bezpłatne umieszczenie plakatów 
na 80 tablicach ogłoszeniowych w całej Gminie.
Podczas inauguracyjnego koncertu Jerzy Kukla wykonał m.in. utwory François’a Couperina, Jana 
Sebastiana Bacha oraz Feliksa Nowowiejskiego. Natomiast parafialny chór Canticum Novum, pod dy-
rekcją Zdzisława Kołodzieja, zaprezentował pieśni dziękczynno-uwielbieniowe. 
Na zakończenie proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk udzielił uczestnikom koncertu błogosławieństwa, pro-
sząc, aby atmosferę modlitwy stworzoną przez artystów, zanieśli do swoich domów.
Już po raz drugi publiczność mogła nie tylko słuchać utworów wykonywanych przez organistę, ale 
w czasie rzeczywistym oglądać go na ekranie; śledzić każdy jego ruch. Wielu uczestników koncertu było 
zdziwionych, że organiści wykonując utwory używają nie tylko rąk, ale i nóg, dla których w każdych 
organach przygotowano specjalną klawiaturę.
Dyrektorem artystycznym „Jawiszowickich Niedziel Organowych” jest ceniony organista i nauczyciel 
akademicki – dr hab. Wacław Golonka, który wystąpi w koncercie finałowym – 9 października.

Pierwszy koncert „Niedziel Organowych”



Sumie odpustowej – 15 września 2016 roku, w dniu wspomnienia Matki Bożej Bolesnej, przewodniczył 
ks. Tomasz Chrzan, diecezjalny duszpasterz harcerzy i wizytator katechetyczny naszej diecezji. „W na-
szej codzienności, w naszych zmaganiach nie jesteśmy sami. Na drogach ciągłej wędrówki do Boga to- 
warzyszy nam Maryja, która przypomina, że nawet spod krzyża, nawet z tego miejsca, gdzie zginął jej Syn, 
można wrócić z nadzieją i tej nadziei uczyć innych. Patronka Waszej parafii – Matka Boża Bolesna – czę- 
sto nazywana jest Matką Nadziei” – powiedział w homilii ks. Tomasz Chrzan. Proboszcz parafii ks. Euge-
niusz Burzyk zapewnił wiernych, że dotychczas nigdy się na nich nie zawiódł, zarówno w sprawach du-
chowych, jak i materialnych. Jednak najważniejsze jest to, że jako parafia nigdy nie zawiedliśmy się na 
naszej patronce Matce Bożej Bolesnej, która nieustannie wyprasza nam kolejne, wprost niewyobrażalne 
łaski. Przypomniał, że jest to 34. odpust w parafii, której historia rozpoczęła się jeszcze wcześniej, bo 
19 marca 1980 roku, kiedy to Urząd Wojewódzki w Katowicach wydał zezwolenie na budowę kościoła, 
wraz z punktem katechetycznym, w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze. Podczas Mszy Świętej śpiewał 
parafialny chór oraz schola. Obecni byli górnicy z KWK Brzeszcze ze swoim sztandarem, członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych, a także przedstawiciele grup formacyjnych działających 
w parafii. Przygotowanie do odpustu rozpoczęło się już w niedzielę – 11 września, kiedy to kazania wy-
głosił ks. Tomasz Chrzan. W środę – 14 września przez cały dzień była okazja do spowiedzi. W sam dzień 
odpustu – 15 września od 8.30 aż do 18.00 było wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

34. odpust w historii parafii



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

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, 

zdjęcia: Jerzy Zajda; komiksy: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
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

Ogłoszenia parafialne
25 września – 2 października

Intencje mszalne

 1. Dzisiaj o 19.00 zapraszamy na kolejny koncert 
w  ramach „Jawiszowickich Niedziel Organo-
wych”. Na organach zagra główny organista Ka- 
tedry Wawelskiej – Witold Zalewski, a na fletni 
Pana – Dumitru Harea, prowadzący ogólnopol-
skie warsztaty gry na tym instrumencie.

 2. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
na kwiaty mieszkańcom bloku nr 6 z Osiedla 
Paderewskiego. W tym tygodniu prosimy miesz-
kańców bloku nr 7 z tego osiedla.

 3. W pierwszą sobotę miesiąca – 1 października od 
9.00 odwiedziny chorych parafian. O 17.30 za- 
praszamy na procesję różańcową. Nabożeństwa 
różańcowe codziennie o godz. 17.30.

 4. W przyszłą niedzielę – 2 października do puszek 
będziemy składać ofiary na Wyższe Seminarium 
Duchowne w Krakowie. W tym roku akademi-
ckim to seminarium ukończy również ksiądz dia-
kon Mateusz Tomaszek, który już od miesiąca 
aktywnie posługuje w naszej parafii.

NIEDZIELA – 25 września
  7.00 † Elżbieta i Stanisław Rusinek  

z synem Bronisławem
  8.30 † Eugeniusz Kosek w 3 r. śmierci
10.00   W intencji Księdza Proboszcza  

z okazji urodzin
11.30 † Fryderyk Moskała w 9 r. śmierci
18.00 † Andrzej Tarnowski z rodzicami  

i teściami, oraz Halina Marek  
z mężem

PONIEDZIAŁEK – 26 września
  6.30 † Andrzej Kopiasz
  6.30 † Maciej Wątorski
18.00 † Antoni Martyna

WTOREK – 27 września
  6.30 † Antoni Martyna
  6.30 † Maciej Wątorski
18.00 † Antoni Martyna

ŚRODA – 28 września
  6.30 † Emil i Urszula Walaszek w r. śmierci
  6.30 † Jerzy Orawin
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  † Ryszard Wilkosz, † Władysław Sza-

łaśny, † Kazimierz Kozieł z rodzicami 
Józefem i Anną, † Kazimiera Krokow-
ska, † Lucjan Łosiowski, †† Danuta 

oraz Mirosław Pokrzywiccy, †† Alicja 
i Władysław Kozieł, † Genowefa Kózka

CZWARTEK – 29 września
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla o. Ra-

fała Walczyka i ks. Michała Gajzlera 
z okazji imienin [NSPJ]

  6.30 † Michał Hotloś
18.00 † Janusz Drabek w 5 rocznicę śmierci

PIĄTEK – 30 września
  6.30 † Anna i Eugeniusz Glondys
  6.30 † Jerzy Orawin
18.00 † Zofia Szczepańska z mężem Janem  

i synem Tadeuszem

SOBOTA – 1 października
  6.30 † Ryszard Wilkosz
  6.30 † Jerzy Szewczyk
  6.30 † Jerzy Orawin
  6.30 † Maciej Wątorski
18.00 † Maria Obiedzińska w 1 r. śmierci

NIEDZIELA – 2 października
  7.00 † Franciszek i Regina Tchurzewscy
  8.30 † Piotr Korczyk
10.00 † Edward Chwierut w 5 r. śmierci
11.30 † Łucja i Edward Pasałka w r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Stanisława Słoniszko w 3 r. śmierci


