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M a t e r
D o l o r o s a
TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ

w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso           z Proboszczem

Jakie mamy plany religijne na najbliższy tydzień?
W przypadku różnych dziedzin życia mamy dokładnie zaplanowaną strategię; wiemy, co robić, by 
zdobyć określony cel. Czy nie powinno być podobnie w sprawach duchowych? Planując rozkład 
zajęć na najbliższy tydzień, weźmy także pod uwagę czas na sprawy religijne. Może nie tylko na 
modlitwę, ale także na wizytę w kościele i udział w liturgii czy nabożeństwie. W tym tygodniu  – we 
wtorek – będzie Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała oraz indywidualne błogosła-
wieństwo Najświętszym Sakramentem. Natomiast przez cały październik codziennie o 17.30 odpra- 
wiane jest nabożeństwo różańcowe. ks. Eugeniusz Burzyk

2 2   m a j a   20 16   r o k u N r   7 8   ( 3 9 9 )

Ksiądz Michał Heller twierdzi, że myślenie wielu ludzi jest 
poplątane: „Nawet bardzo logicznie myślącym ludziom zdarzają 
się okresy poplątanego myślenia. A za myśleniem idzie życie”.
Dzierżawcy, którzy w tak prymitywny sposób zaplanowali prze-
jęcie winnicy, działali chyba w stanie zamroczenia. Jak mogli 
przypuszczać, że ujdzie im zabicie sług czy syna właściciela?
„Grzech zawsze jest jak wietnamska podróbka, która w re-
zultacie kosztuje trzy razy więcej, niż obiecywano, i do nicze-
go później się nie przyda” – przestrzega Szymon Hołownia.

8   p a z d z i e r n i k a   20 17 N r   1 5 0   ( 4 7 1 )

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie in-
nej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Oto-
czył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu od-
dał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, 
posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale 
rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego 
kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierw-
szym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich 
swego syna, tak sobie myśląc: «Uszanują mojego syna». Lecz rolnicy, 
zobaczywszy syna, mówili do siebie: «To jest dziedzic; chodźcie, za-
bijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo». Chwyciwszy go, wyrzucili 
z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni 
z owymi rolnikami?”. Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a win-
nicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą odda-
wali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytali-
ście w Piśmie: «Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się 
głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach». Dla-
tego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane 
narodowi, który wyda jego owoce”.

Mt 21, 33-43 
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Muzyka ponad podziałami  
granicami i państwami

Pochodząca z Chin NengYi Chen – pianistka, kla- 
wesynistka, organistka i Adrianna Mętel – flecistka 
wystąpiły 1 października podczas trzeciego koncer-
tu „23. Jawiszowickich Niedziel Organowych”. 
W lipcu tego roku artystki zdobyły I miejsce w kon- 
kursie „Artem Cameralem Promovere” w Mielcu.
Podczas koncertu w naszym kościele wykonały 
utwory Dietrich Buxtehude’a, Jana Sebastiana Ba- 
cha, Władimira Wawiłowa, Marcela Dupré i Fran-
çoisa Borne’a.
„Gdyby nie bezpośrednia transmisja koncertu, od- 
bywającego się na niewidocznym chórze kościo-
ła, długo moglibyśmy zgadywać, która z artystek 
grała na flecie, a która na organach, która jest Pol- 
ką, a która Chinką, bo prawdziwa muzyka nie zna 
granic, państw, ani narodowości; podobnie jak Bóg, 
który jest nad wszelkimi podziałami. Dlatego muzy-
ka otwiera nie tylko na Boga, ale i na drugiego czło- 
wieka” – powiedział proboszcz parafii ks. Euge- 
niusz Burzyk.
Na zakończenie artystki wraz z uczestnikami kon- 
certu odśpiewały Apel Jasnogórski, a na organach 
zagrał dyrektor artystyczny „Niedziel Organowych” 
– dr hab. Wacław Golonka. Transmisję na ekran pro- 
jekcyjny w  kościele realizował Jerzy Zajda, który 
jest również autorem zdjęć.



 1. Z okazji Dnia Papieskiego do puszek skła-
damy dzisiaj ofiary na Fundusz Stypendialny 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 2. Od jutra – 9 października, po każdej Mszy św. 
oraz w godzinach urzędowania kancelarii, 
przyjmujemy wypominki listopadowe i ro- 
czne. Wypominki to modlitwa za zmarłych, 
którzy odeszli pojednani z Bogiem, ale mu- 
szą jeszcze odpokutować za grzechy w czy- 
śćcu. Pamięć o nich może skrócić im cier-
pienia i przyspieszyć spotkanie z Bogiem.

 3. We wtorek – 10 października Msza Święta 
z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Pod- 
czas nabożeństwa każdy zostanie indywi- 
dualnie pobłogosławiony Najświętszym Sa-
kramentem. Nabożeństwo poprowadzi gru- 
pa Odnowy w Duchu Świętym z Bestwiny. 
Oprawę muzyczną przygotował Piotr Mire-
cki z zespołem „Fausystem” z Oświęcimia.

 4. W środę – 11 października po Mszy wieczor- 
nej zebranie Rady Duszpasterskiej.

 5. W czwartek – 12 października po Mszy wie- 
czornej w sali konferencyjnej odbędzie się 
katecheza dla dorosłych. W tym roku tema-
tem są przykazania kościelne.

 6. W sobotę – 14 października odbędzie się 
pielgrzymka dzieci specjalnej troski, z rodzi- 
cami i opiekunami, do Sanktuarium w Leś-
niowie i na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 8.00.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofia- 
rę mieszkańcom bloku nr 3 z os. Słowackie-
go. W tym tygodniu prosimy mieszkańców 
bloku nr 5 z tego osiedla.

 8. W niedzielę – 15 października składka spe- 
cjalna na zakup opału do ogrzewania kościo- 
ła. Parafialny Zespół Charytatywny zbierze 
do puszek ofiary na szkolne obiady dla dzieci 
z potrzebujących rodzin naszej parafii.

 9. Rozpoczęły się zapisy na pielgrzymkę na  
Cypr – „Śladami wczesnego chrześcijań-
stwa”. Zapisy i szczegóły u ks. Adama.

Ogłoszenia duszpasterskie

W niedzielę – 8 października o 19.00  
zapraszamy na koncert finałowy 

„Jawiszowickich Niedziel Organowych”
Elena Sartori – jest wybitną włoską organistką i dyrygentką, która swoje 
wykształcenie otrzymała w Schola Cantorum w Bazylei oraz Salzburskim 
Mozarteum. Jej mentorami byli Daniel Chorzempa i Helmut Ryling. Dodat-
kowo studiowała u wybitnego Riccardo Muti. Od swojego debiutu w 2004 r. 
występowała na prestiżowych festiwalach dyrygując znakomitymi orkiestrami 
nie tylko we Włoszech, ale i wielu państwach Eu-
ropy. Występuje regularnie dla rozgłośni radio-
wych i telewizyjnych takich jak RAI, BBC, Fran-
cuskie Radio. Jako organistka nagrywa płyty CD 
dla Tactus, La Bottega Discantica, Amadeus oraz 
Arts Labels.

Chór Canticum Novum parafii pw. Matki  Bo- 
żej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brze-
szcze pod dyrekcją Zdzisława Kołodzieja



Intencje mszalne
NIEDZIELA – 8 października
  7.00 † Franciszek i Regina Tchurzewscy
  8.30 † Józef Kocoń
10.00 † Stanisław Kluczny w 16 rocznicę 

śmierci z teściami
11.30  Roczki: Oliwier Ryszka, Karolina 

Chowaniec
18.00 † Piotr Korczyk
PONIEDZIAŁEK – 9 października
  6.30 † Irena Pękala
  6.30 † Edward Bednarz
18.00 † Urszula Koźbiał w 5 r. śmierci
WTOREK – 10 października
  6.30 † Irena Pękala
  6.30 † Edward Bednarz
18.00 † Edmund Kurek
ŚRODA – 11 października
  6.30 † Emil Kolber z rodzicami
  6.30 † Irena Pękala
  6.30 † Edward Bednarz
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  † Stanisława Stanek w 1 r. śm., † Jó-

zef Bąk, † Wojciech Kuśnierz z żoną 
Franciszką i synami, † Antonina Han-
kus, † Jan Matusiak, † Zofia Giełdoń, 
† Janina Kwaśniak, † Maria Pływacz 
w 9 r. śmierci

CZWARTEK – 12 października
  6.30 † Irena Pękala
  6.30 † Edward Bednarz
18.00 † Mieczysław Kózka w 8 r. śmierci
PIĄTEK – 13 października
  6.30 † Krzysztof Hatala w 4 r. śmierci
  6.30 † Marian Jawień
18.00  Msza Fatimska: o zdrowie i Boże bło- 

gosławieństwo dla ks. Edwarda Ba- 
niaka [NSPJ], o Boże błogosławień-
stwo dla członkiń V Róży Kobiet św. 
Jana Pawła II, † Edward Stefaniak 
z rodzicami, † Adam Czopek, † Stani-
sław Gawryś w 1 r. śmierci, z synem 
Ryszardem Gawryś-Basza

SOBOTA – 14 października
  6.30  W intencji Kazimiery i Romana 

z okazji 45 rocznicy ślubu, z po-
dziękowaniem za otrzymane ła- 
ski z prośbą o dalszą opiekę 

  6.30 † Tadeusz Małecki w 25 r. śmierci
  6.30 † Irena Pękala
  6.30 † Krystyna Szpyra w 1 r. śmierci
18.00 † Jan Ochman z rodzicami i teściami

NIEDZIELA – 15 października
  7.00 † Elżbieta i Franciszek Krysta 

z wnukiem Wojciechem
  8.30 † Krzysztof Gorlicki w 21 r. śmierci
10.00 † Janina Dzwigaj
11.30 † Józef Wątor w r.  śmierci
18.00 † Henryk Bąba z córką Jolantą

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

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska 
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Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
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Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 
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Statystyka
wrzesień 2017

Zapowiedzi:

Chrzty:

Zmarli:
† Edward Bednarz, lat 94
† Antonina Hankus, lat 82
† Marian Jawień, lat 92
† Helena Biegun, lat 81
† Jan Matusiak, lat 70
† Janina Kwaśniak, lat 79
† Zofia Giełdoń, lat 94


