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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Bóg jest służącym?
Słowo „służba” bywa 
kojarzone oraz utoż-
samiane z poniżają- 
cą pracą na rzecz in- 
nych. Tymczasem Je- 

zus umywając apostołom nogi ukazuje się jako słu- 
żący, gdyż była to czynność służebna, wykonywana 
przez niewolników. W ten sposób uświadamia ucz- 
niom potrzebę wzajemnej służby, która ma umocnić 
oraz budować wspólnotę. Jeden z oficjalnych tytu-
łów używanych przez papieża, który znajduje się na 
pierwszej stronie KKK, brzmi: „Servus Servorum 
Dei”, czyli Sługa Sług Bożych.

Czy Maryja była służącą?
Była wierna Bogu, w sposób służebny realizując 
swoje powołanie. Jej wierność, od chwili wypowie-
dzenia słów: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się 
stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38), wiązała się 
z ryzykiem i cierpieniem. Godnie znosi tajemnicze 
okoliczności poczęcia Jezusa, poród w stajni, uciecz-
kę do Egiptu, wychowanie Syna, którego do końca 
nie mogła zrozumieć i Jego męczeńską śmierć na 
krzyżu. Życie Maryi można podsumować słowami 
św. Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg 
ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono 
dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym 
dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia” (2 Tm 4, 7-8).

ks. Eugeniusz Burzyk

Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij 
się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna. Kto 
z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: 
«Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wiecze-
rzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz 
jadł i pił»? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak 
mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieuży-
teczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”.

Łk 17, 5-10

Bolesław Prus opisuje w Lalce znudzoną Izabelę Łęcką, która 
kwestując na biedne dzieci, jakby chciała powiedzieć: „Kiedyż się 
to skończy!”.
Jezus nazywa apostołów „sługami nieużytecznymi”, gdyż poświę-
cając Mu swoje życie czy zdolności, wykonują jedynie powinności 
i obowiązki.
Powyższe słowa Jezusa należałoby także cytować podczas licznych 
przeróżnych uroczystości ku czci wielce zasłużonych, dostojnych 
jubilatów.
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Muzyka sakralna  
nie stawia granic pięknu

Ponad 400 osób uczestniczyło 25 wrze-
śnia w drugim koncercie „Jawiszowickich 
Niedziel Organowych” w naszym koście-
le. Na organach zagrał Witold Zalew- 
ski – główny organista Katedry Królew-
skiej na Wawelu, a na fletni Pana – pocho- 
dzący z Mołdawii Dumitru Harea, który 
w Bielsku-Białej prowadzi ogólnopolskie 
warsztaty gry na tym instrumencie. Ar- 
tyści wykonali m.in. utwory Jana Seba-
stiana Bacha, Piotra Czajkowskiego, Feli-
ksa Mendelssohna i Ennio Morricone.
„Nasze koncerty to nie tylko wydarzenie 
artystyczne. Zasadniczym celem prezen- 
towanej muzyki jest chwała Boga i uświę-
cenie człowieka, czyli zbliżenie go do rze- 

czywistości nadprzyrodzonej. Muzyka ta, mimo iż w pewnym sensie ma charakter służebny, nie 
stawia granic pięknu. Niech wykonywane dzisiaj utwory, dźwięki organów i fletni Pana będą nie 
tylko kontemplacją piękna, ale niech kierują nasze życie w stronę Boga” – powiedział witając gości 
proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk.

Tak, jak w poprzednią niedzielę, artystów gra-
jących na chórze słuchacze oglądali w czasie 
rzeczywistym na ekranie. Na koniec Dumitru 
Harea zagrał na tradycyjnych piszczałkach pa-
sterskich, popularnych w Mołdawii. Koncert 
prowadził jego dyrektor artystyczny, znany or-
ganista i nauczyciel akademicki, dr hab. Wa-
cław Golonka, który szczegółowo wprowadzał 
słuchaczy w każdy utwór.

„Po tak wspaniałym koncercie możemy tylko podziękować Bogu, że obda-
rzył artystów wielkim talentem, którym hojnie dzisiaj z nami się podzielili. 
Podziękujmy Bogu również za to, że natchnął nas, byśmy przyszli na dzi-
siejszy koncert, bo przecież mogliśmy być gdziekolwiek” – powiedział ks. 
Eugeniusz Burzyk, udzielając na koniec błogosławieństwa.



 1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła do puszek skła-
damy ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne 
w Krakowie, gdzie już na trzecim roku studiuje 
Kamil Kubik z naszej parafii. W tym roku akade-
mickim seminarium ukończy również ksiądz dia- 
kon Mateusz Tomaszek, który od miesiąca po-
sługuje w naszej parafii.

 2. O godz. 19.00 zapraszamy dzisiaj na trzeci kon- 
cert w ramach „Jawiszowickich Niedziel Orga- 
nowych”. Wystąpią laureaci Konkursu Muzyki 
Organowej i Kameralnej w Mielcu 2016: Victo-
ria Koshuba – organy oraz Marcin Mąkowski – 
skrzypce. Szczegółowy program na plakatach, 
w folderach, w gazetce, na naszej stronie inter-
netowej i profilu facebookowym.

 3. W poniedziałek – 3 października zapraszamy ko- 
biety z naszej parafii, i nie tylko, na wspólną mo- 
dlitwę matek w intencji dzieci, wnuków i chrze-
śniaków. Modlitwa odbędzie się po wieczornej 
Mszy Świętej o godz. 18.30 przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem. W dzisiejszym tru- 

dnym świecie nasze dzieci potrzebują szczegól-
nie naszej modlitwy, dlatego zachęcamy aby 
przyjść i ofiarować ten czas Jezusowi.

 4. We wtorek – 4 października zapraszamy na spo-
tkanie rodziców kandydatów do bierzmowania. 
Spotkanie odbędzie się po wieczornej Mszy Św. 
w kaplicy.

 5. Codziennie o godz. 17.30 zapraszamy na nabo-
żeństwa różańcowe.

 6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek 
i piątek miesiąca. Spowiedź w tych dniach od 
godz. 17.00 do 18.00.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na 
kwiaty mieszkańcom bloku nr 7 z Osiedla Pade- 
rewskiego. W tym tygodniu prosimy mieszkań-
ców bloku nr 8 i 9 z tego osiedla.

 8. W przyszłą niedzielę składka specjalna na pra- 
ce remontowo-inwestycyjne, a przede wszys-
tkim na materiały w celu ukończenia salki re-
kreacyjnej dla ministrantów i lektorów.

Ogłoszenia duszpasterskie
2 – 9 października



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

PONIEDZIAŁEK – 3 października
  6.30 † Julia Stefanowska
  6.30 † Zofia Jarosz
18.00 † Antoni Martyna

WTOREK – 4 października
  6.30 † Rudolf Rączka w 33 r. śmierci
  6.30 † Zofia Jarosz
  6.30 † Maciej Wątorski
18.00 † Joanna Kudela-Andrzejczak  

w 2 rocznicę śmierci

ŚRODA – 5 października
  6.30 † Alojzy i Weronika Duc
  6.30 † Józef Bańdura
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej
  Za †† wypominanych w rocznych 

wypominkach, † Krystyna Zwoliń- 
ska, † Kazimiera i Ignacy Sukien-
nik, † Zofia Jarosz, † Lucjan Ło-
siowski, † Krystyna Szwed, † Woj-
ciech Bielenin, w intencji Bogu 
wiadomej

CZWARTEK – 6 października
  6.30  Za kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Zofia Jarosz
18.00  W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 7 października
  6.30 † Stanisław Andryszczak
  6.30 † Janusz Pest
18.00  W intencji o. Amosa Smolarka, 

o. Adriana Maźnickiego i kleryka 
Kamila Kubika [NSPJ] 

SOBOTA – 8 października
  6.30 † Edward Dudek
  6.30 † Janusz Pest
  6.30 † Teresa Kuśnierz
  6.30 † Helena Jeziorska
18.00 † Klemens Piwowarczyk w 17 r. śm.

NIEDZIELA – 9 października
  7.00 † Tadeusz i Władysława Palonek
  8.30 † Józef Kocoń w 4 rocznicę śmierci
10.00 † Urszula Koźbiał w 4 r. śmierci
11.30  Roczki: Oliwier Czechowicz
18.00 † Eugeniusz Danielczyk w 25 r. śm.
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