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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Czy w stosunku do Boga można czasem być „niekulturalnym”?
„Naprzykrzanie” to narzucanie się drugiemu człowiekowi, uporczywe do-
maganie się czegoś, czyli zachowanie nieprzyjemne i niekulturalne. Jed-
nak naprzykrzanie się Bogu, czyli natarczywość i nieustępliwość w mo-
dlitwie, może być wyrazem wiary. Bóg czasem nie od razu odpowiada na 
prośby, bo chce, abyśmy przez ustawiczną modlitwę jeszcze bardziej zbli- 
żyli się do Niego. W takiej sytuacji potrzebna jest skrajna natarczywość, 

„siła przebicia” wdowy z dzisiejszej Ewangelii. Natarczywie nachodziła niesprawiedliwego sędziego, 
który „Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi”, aż w końcu uległ i wziął ją w obronę. Jezus pokazuje 
swoim uczniom, czyli nam wszystkim, jak wielką rolę odgrywa w życiu duchowym odważna, nieustępli- 
wa, a nawet „natrętna” wiara. W Nepalu wokół stupy w Swajambhunath [buddyjskiej budowli archi-
tektonicznej na wzór świątyni] na metalowych prętach umieszczono dwieście ruchomych walców z wy- 
rytymi słowami modlitwy. Pielgrzymi, obchodząc świętą budowlę, puszczają w ruch każdy walec z osob-
na. Jest ich wielu, więc modlitewne młynki bez przerwy wirują wokół własnej osi. Dzięki temu trwa nie- 
ustanna i „natarczywa” modlitwa. ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powin-
ni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga 
się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, 
która przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim prze-
ciwnikiem». Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: 
«Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ 
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła 
bez końca i nie zadręczała mnie»”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten nie-
sprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wy-
branych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich 
sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak 
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

Łk 18, 1-8

Jan Paweł II uczył, że każdy człowiek ma duchową „siłę przebicia”, 
pochodzącą z jego wewnętrznej wartości.
Imponuje natarczywość wdowy, która prosi niesprawiedliwego 
sędziego tak długo, aż bierze ją w obronę.
Św. Dominik modlił się wyprężony z rękami wzniesionymi w górę, 
jak strzała wypuszczona z łuku do nieba.



Słuchając pięknej muzyki  
stajemy się lepszymi

Ponad 400 osób uczestniczyło w koncercie fi- 
nałowym „22. Jawiszowickich Niedziel Orga-
nowych”, który odbył się w niedzielę 9 paź-
dziernika w naszym kościele. Na organach za- 
grał dyrektor artystyczny koncertów – dr hab. 
Wacław Golonka. Oprócz utworów Jana Seba- 
stiana Bacha, Feliksa Mendelssohna i Maria-
na Sawy wykonał również poloneza Wojcie-
cha Kilara z filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tade- 
usz”. W drugiej części wystąpił duet akorde- 
onowy Accosphere: Alena Budziňákova i Grze- 
gorz Palus, entuzjastycznie przyjęty przez pu- 
bliczność. Artyści zaprezentowali utwory m.in. 
Siergieja Prokofiewa i Witolda Lutosławskie-
go, bisując kilka razy.

Jak zwykle duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziła bezpośrednia transmisja grającego na chó-
rze organisty na ekran w kościele. Transmisję zorganizował i przeprowadził mgr inż. Jerzy Zajda, 
który wykonał również dokumentację fotograficzną.
Witając gości proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk podkreślił rolę muzyki klasycznej w drodze 
do Boga. Przytoczył zdarzenie z życia Alberta Einsteina, który podziwiając w Berlinie 13-letniego 
Yehudi Menuhina, grającego na skrzypcach utwory Beethovena, miał powiedzieć: Teraz wiem, że 
Bóg istnieje. „Słuchając pięknej muzyki odczuwamy świat nadprzyrodzony, głębiej doświadczamy 
naszej wiary, stajemy się lepszymi ludźmi. Niech tak będzie także podczas dzisiejszego koncertu” 



 1. W sobotę – 22 października obchodzić będziemy 
4. rocznicę konsekracji naszego Kościoła. W tym 
dniu przypada również liturgiczne wspomnienie św. 
Jana Pawła II, który patronuje naszej parafii. Rano  
Msza będzie tylko o godz. 8.00, a wieczorem uroczys-
tej sumie odpustowej o godz. 18.00 przewodniczyć 
będzie ks. Jacek Pędziwiatr – rzecznik prasowy Kurii 
Diecezjalnej, dyrektor programowy diecezjalnego 
radia „Anioł Beskidów” i asystent kościelny „Gościa 
Niedzielnego”. Msza zostanie odprawiona w intencji 
budowniczych, ofiarodawców i fundatorów naszej 
świątyni. Będziemy polecać Bogu także wszystkie in- 
tencje Mszy wotywnej ku czci św. Jana Pawła II, 
przyjęte na ten miesiąc. Zapraszamy chór parafialny, 
scholę, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w strojach 
regionalnych, górników i strażaków ze sztandarami.

 2. W piątek  – 21 października przez cały dzień będzie 
okazja do spowiedzi. Prosimy o dostosowanie się do 
wyznaczonych godzin, uwzględniając przerwy: 

  08.30-10.00; 10.30-12.00; 14.30-16.00; 16.30-18.00. 
  Msze Święte o godz. 8.00 i 18.00.

 3. W kancelarii parafialnej – po każdej Mszy Św. i w go-
dzinach jej urzędowania – przyjmujemy wypominki 
listopadowe oraz roczne. Zastanówmy się, czy ktoś 
z  bliskich zmarłych nie czeka w czyśćcu na naszą 
wypominkową modlitwę, która skróci mu cierpienia 
i przyspieszy spotkanie z Bogiem.

 4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz ofiarę na 
kwiaty mieszkańcom bloków nr 10, 11 i 14 z os. Pa-
derewskiego. W tym tygodniu prosimy mieszkańców 
bloków 13 i 17 z tego osiedla.

 5. W przyszłą niedzielę – 23 października obchodzimy 
Światowy Dzień Misyjny. Przy wyjściu z  kościoła 
składamy do puszek ofiary na cele misyjne.

 6. W sobotę – 22 października odbędzie się pielgrzymka 
naszego dekanatu do Bramy Miłosierdzia w kościele 
pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Rozpoczęcie 
o godz. 9.00 konferencją, o godz. 10.00 Msza Święta. 

 7. W piątek – 28 października ostatnie w tym roku czu- 
wanie w bazylice w Hałcnowie. Organizujemy wyjazd 
z naszej parafii. Zbiórka przed kościołem o godz. 
17.30. Zapisy w zakrystii do przyszłej niedzieli.

Ogłoszenia duszpasterskie
16 – 23 października

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla ofiarodawców z racji odwiedzin 
do chorych w I sobotę miesiąca września, o wyjście z nałogu alkoholizmu dla pewnej osoby, w  intencji Bogu 
wiadomej, o błogosławieństwo Boże w rodzinie, w pewnej intencji, za Seminarium Duchowne w Krakowie, o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla Alicji i Mariana z okazji 70 rocznicy urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Małgorzaty i Piotra w 40 rocznicę ślubu, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę NMP dla Krystyny w 83 rocznicę 
urodzin, w intencji Agaty i Leszka w 5 rocznicę ślubu.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: Emilia Bidzińska, Augustyn Łopatka 
z synem Krzysztofem, Krystyna Szwed, Maria i Czesław Obiedzińscy, Genowefa Kózka, Jan Nowak w 2 rocznicę śmierci, 
Wojciech Bielenin, Edward Kojm, Józef Mikołajek, Apolonia Niedziela, Czesław Rynkiewicz, Zygmunt Kózka, Zenona 
Cebrat, Stanisław Mizia, Genowefa Adamczyk, Bernadeta Dutkiewicz, Jan Kwaśniak, Franciszek Dybuła, Franciszek 
Pastuszka, Władysława Gibas, Mieczysław Bartula, Ryszard Uziembło w rocznicę śmierci, Andrzej Flak w 15 rocznicę 
śmierci z rodzicami i bratem, Jerzy Sojka, Andrzej Kopiasz, Stanisław Bryła, Teresa Kramarczyk, Leokadia Rychlewicz, 
Aleksander Zemlik, Kazimiera Walusiak, Janusz Czerwik, Irena Baran, Genowefa Kubasiowska, Renata Liber, Kazimierz 
Drobik, Danuta Wiktorowicz, Marzena Bury, Julia Stefanowska, Władysława Wnętrzak, Jan Czopek, Emil Lukasek, 
Marianna Kosińska, Zofia Jarosz, Władysław Szałaśny, Janusz Pest, Jerzy Orawin, Helena Jeziorska, Lucjan Łosiowski, 
Krystyna Szwed, Maria Niemczyk, Julian Zdunek, Maciej Wątorski, Karol Olek, Eryka Dybuła.

Msza wotywna o św. Janie Pawle II
22 października – godz. 18.00

– dodał proboszcz. Przed udzieleniem błogo-
sławieństwa podziękował dyrektorowi artysty- 
cznemu za przygotowanie koncertów; sponso-
rom: Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu, 
Bankowi Spółdzielczemu w Miedźnej, sponso- 
rowi anonimowemu, a także Towarzystwu „Cy-
klista” z Przecieszyna za bezpłatne umieszcze- 
nie plakatów na swoich kilkudziesięciu tabli-
cach ogłoszeniowych w całej Gminie. Słowa 
podziękowania skierował także do dorosłych 
oraz młodzieży, czuwających nad przygotowa-
niem i przebiegiem wszystkich koncertów.



NIEDZIELA – 16 października
  7.00 † Elżbieta i Franciszek Krysta 

z wnukiem Wojciechem
  8.30 † Krzysztof Garlicki w 20 r. śm.
10.00 † Józef Wątor w r. śm.
10.00 † Janina Dzwigaj
11.30  O zdrowie oraz błogosławieństwo 

Boże dla księdza Franciszka Jan-
czego z okazji 50-lecia święceń ka- 
płańskich

18.00 † Kazimierz Chowaniec w 6 r. śm.
PONIEDZIAŁEK – 17 października
  6.30 † Jan Wilczyński w 1 r. śm.
  6.30 † Eryka Dybuła
18.00 † Stanisław Bryła
WTOREK – 18 października
  6.30 † Eryka Dybuła
  6.30 † Marian Jochymek
18.00 † Sylwester Majcherczyk w 7 r. śm.
ŚRODA – 19 października
  6.30 † Leokadia Rychlewicz
  6.30 † Lucjan Łosiowski
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  † Dariusz Mateja w 1 r. śm., † Kry-

styna Szwed, † Wojciech Bielenin, 
†† z rodziny, † ks. Tomasz Dzida

CZWARTEK – 20 października
6.30 † Lucjan Łosiowski
6.30 † Teresa Kuśnierz
18.00 † Stanisław Szpak z teściową 

Józefą Jochymek w 15 r. śm.  
oraz Marian Jochymek

PIĄTEK – 21 października
  8.00 † Irena Baran
  8.00 † Władysława Wnętrzak
  8.00 † Teresa Kuśnierz
  8.00 † Lucja Łosiowski
18.00 † Mieczysław Kózka

SOBOTA – 22 października
  8.00 † Anna Michewicz
  8.00 † Maria Stachura w 10 r. śm.
  8.00 † Genowefa Kubasiowska
  8.00 † Julia Stefanowska
18.00  Suma odpustowa – 4. rocznica 

konsekracji kościoła

NIEDZIELA – 23 października
  7.00 † Maria, Katarzyna, Józef Bednarz
  8.30 † Marian Oleksy w 7 r. śm.
10.00 † Stanisław Kluczny w 15 r. śm.  

z teściami
11.30 † Marian Pałka w 3 r. śm.
11.30   O zdrowie i błogosławieństwo Bo-

że dla Józefa i Marii Graca z okazji 
40 rocznicy ślubu

18.00 † Beata Rusek w 4 r. śm. oraz rodzi-
ce: Maria i Grzegorz Wochowscy
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