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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
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Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta sa-
duceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Pra- 
wie, zapytał, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które 
przykazanie w Prawie jest największe?”. On mu odpowie-
dział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim ser- 
cem, całą swą duszą i całym swym umysłem». To jest najwię- 
ksze i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: 
«Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na 
tych dwóch przykazaniach opiera się Prawo i Prorocy”.

Mt 22, 34-40
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Jak zrozumieć istotę miłości?
W MW Waldemara Łysiaka bohater pyta tajemni-
czego Lekarza, czy istnieje wzór matematyczny 
lub prawo fizyczne, w którym miłość jest warto-
ścią uwzględnioną w liczniku lub mianowniku? 
– Matematyka i fizyka nie zajmują się miłością, 
mają innych bogów” – słyszy w odpowiedzi. Mi-
łość wznosi się nie tylko ponad nauki ścisłe, ale 
także ponad powszechnie uznane wartości, takie 
prawo czy sprawiedliwość. W Piśmie Św. miłość 
jest synonimem – imieniem samego Boga: „Kto 
nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”.

Dlaczego tak trudno kochać wrogów?
Czasem nie możemy przebaczyć niektórym lu-
dziom doznanych krzywd, nie mówią już o darze- 
niu ich uczuciem miłości. Zamknięci na Bożą mi-
łość, nie mamy możliwości, by ją zrozumieć. Nie 
można kochać drugiego człowieka, nie kochając 
Boga. Nim poprawimy relacje z ludźmi, powinni-
śmy najpierw przemyśleć nasz stosunek do Boga 
i Jego miłości. Niektórzy ludzie uważają, że wy-
baczanie wielkich krzywd jest niesprawiedliwe. 
Mają rację, bo miłość nie jest sprawiedliwa. Jest 
doskonała.

ks. Eugeniusz Burzyk

W filmie Piękny umysł genialny matematyk John Nash pyta 
swoją narzeczoną, czy ich miłość przetrwa: „Potrzebuję ja- 
kiegoś dowodu, sprawdzalnych danych”.

Człowiek jest w stanie prawdziwie kochać tylko wtedy, gdy 
zdaje sobie sprawę z tego, że jedynie przekazuje miłość, 
którą sam wcześniej otrzymał od Boga.

Ojciec René Laurentin przypomina, że w powiedzeniu „Ko-
chaj i czyń, co chcesz”, ważne są nie ostatnie słowa: „czyń, 
co chcesz”, ale to pierwsze: „kochaj”.



W sercu, w którym mieszka Bóg jest zawsze wiosna

Uroczystej Mszy Świętej odpustowej z okazji 5. 
rocznicy konsekracji naszego kościoła, w dniu 
liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II 
– patrona naszej parafii, przewodniczył 22 paź- 
dziernika wikariusz generalny diecezji bielsko- 
-żywieckiej ks. dr Marek Studenski, w koncele-
brze proboszcza parafii – księdza Eugeniusza 
Burzyka.
Podczas Mszy śpiewał parafialny chór „Canti- 
cum Novum” pod dyrekcją Zdzisława Kołodzie-
ja. Obecne były poczty sztandarowe górników 

KWK „Brzeszcze” i Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawiszowic, a także członkinie Koła Gospo-
dyń Wiejskich w strojach regionalnych oraz licznie zgromadzeni wierni.
W kazaniu, wygłoszonym podczas wszystkich niedzielnych Mszy, ks. Marek Studenski przy-
toczył najtragiczniejsze fakty związane z życiem, chorobami i cierpieniem św. Jana Pawła II. 
„Kiedy patrzymy na jego życie, to z punktu widzenia ludzkiego był bardzo lichą świątynią, 
jednak patrząc z perspektywy wiary, był silny Bogiem […]. W sercu, w którym mieszka Bóg 
jest zawsze wiosna” – mówił kaznodzieja.
Po Mszy Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono litanię do św. 
Jana Pawła II; wierni mieli możliwość ucałowania relikwii jego krwi.



 1. 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich 
Świętych, 2 listopada Wspomnienie Wiernych 
Zmarłych. W tych dniach o 17.30 odprawimy 
nieszpory za zmarłych. Odpust za dusze w czyś- 
ćcu cierpiące można uzyskać od Uroczystości 
Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez 
nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze Nasz 
i Wierzę, modlitwy w intencji Papieża, przyjęcie 
łaski sakramentalnej spowiedzi oraz Komunii, 
zachowanie wolności od przywiązania do jakie-
gokolwiek grzechu; a także w dniach 1-8 listopa- 
da nawiedzając cmentarz, modląc się za zmar-
łych, spełniając zwykłe warunki odpustu. 1 listo- 
pada – Msze św. w porządku niedzielnym. 2 li-
stopada – o 7.00, 8.30, 10.00, 16.30 i 18.00.

 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi 
będzie we wtorek, przed uroczystością Wszys-
tkich Świętych, od godz. 16.00 do 18.00. Z powo- 
du Dnia Zaduszanego i wizytacji Księdza Bisku-
pa w naszej parafii w czwartek i piątek nie bę- 
dzie tradycyjnej spowiedzi. W niedzielę, 5 listo-
pada nie będzie dodatkowej Mszy chrzcielnej 
o 12.30. W sobotę odwiedziny chorych od 9.00.

 3. W niedzielę, 5 listopada o godz. 14.00 zaprasza-
my dzieci specjalnej troski, wraz z rodzicami 
i opiekunami, na Mszę św. do kaplicy kościoła.

 4. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę mie- 
szkańcom bloku nr 9 z os. Słowackiego. W tym 
tygodniu, w piątek po wieczornej Mszy Świętej, 
ok. 18.30, prosimy mieszkańców bloku nr 11.

Ogłoszenia duszpasterskie

Program Wizytacji Kanonicznej
Piątek – 3 listopada
09.00 – Spotkanie z nauczycielami oraz uczniami  

Szkoły Podstawowej.
11.00 – Odwiedziny w domu chorego.
12.00 – Odwiedziny rodziny wielodzietnej.
13.00 – Obiad na plebanii z rodzicami kapłanów  

oraz dziewicy konsekrowanej.
17.00 – Kanoniczne Przywitanie przez Proboszcza. 

Msza Święta i kazanie – Ksiądz Biskup.
Niedziela – 5 listopada
08.30 – Msza św. z kazaniem.

– Po ogłoszeniach słowo Księdza Biskupa  
oraz modlitwa za zmarłych.

– Po Mszy Świętej spotkanie z grupami: Róże 
Różańcowe, Czciciele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, Honorowa Straż Najświętsze-
go Sakramentu, Parafialna Rodzina Radia 
Maryja, Grupa AA.

10.00 – Msza św. i kazanie – Ksiądz Biskup.
– Po kazaniu odnowienie przyrzeczeń mał-

żeńskich [pary powyżej 25 l. małżeństwa].

– Po Mszy Świętej spotkanie z grupami doro-
słych: Chór, „Modlitwa Matek”, Zespół Cha- 
rytatywny, Oaza Rodzin, Krąg Biblijny, Ka-
techeza dla dorosłych.

11.30 – Msza w. rodzinna z kazaniem dla dzieci
– Po ogłoszeniach słowo Księdza Biskupa i ob- 

rzęd błogosławieństwa rodzinnego. Zapra-
szamy małżeństwa ze stażem do 25 l., z dzieć- 
mi w wieku szkolnym: rodzice błogosławią 
swoje dzieci, a dzieci rodziców.

– Na zakończenie Mszy indywidualne błogo-
sławieństwo dzieci przez Księdza Biskupa.

– Po Mszy spotkanie z grupami dzieci i mło- 
dzieży: ministranci, lektorzy, schola, grupa 
młodzieżowa, zespół muzyczny, grupa spe-
cjalna i redakcja gazetki.

14.00 – Msza dla dzieci specjalnej troski w kaplicy 
kościoła.

14.30 – Spotkanie z Radami Duszpasterskimi.



Intencje mszalne
NIEDZIELA – 29 października
  7.00 † Tadeusz Łagos z rodzicami
  8.30 † Marian Oleksy w 8 rocznicę 

śmierci z żoną Janiną
10.00  Dziękczynna z prośbą o Boże bło- 

gosławieństwo i opiekę NMP dla 
Agnieszki Zaręba z okazji 40 ro-
cznicy urodzin

11.30 † Marian Pałka w 4 r. śmierci
18.00 † Irena i Edward Bubak
PONIEDZIAŁEK – 30 października
  6.30 † Józef Puzio
18.00 † Władysław Lutyński w 31 r. śm.
WTOREK – 31 października
  6.30  Za †† z rodziny Rączków 

i Grybosiów
  6.30 † Stanisława Martyna
18.00 † Linda
ŚRODA – 1 listopada
  7.00 † Stanisław Andryszczak  

z rodzicami i teściem
  8.30 † Zofia Przewoźnik
10.00 † Józef Mikołajek w 2 r. śmierci  

z rodzicami i teściami
11.30 † Jerzy Sojka z matką Heleną 

i bratem Ireneuszem
18.00 † Elżbieta Puchałka [ZSP nr 5]
CZWARTEK – 2 listopada
  7.00  Za zmarłych kapłanów 

i misjonarzy
  8.30 † Małgorzata Kurek
10.00 † Józef Pawlus
16.30 † Elżbieta Puchałka [Służba 

Liturgiczna]
18.00 † Urszula Jakimowicz
PIĄTEK – 3 listopada
  6.30  Za †† kapłanów pracujących 

w naszej parafii i zmarłe 
czcicielki NSPJ [NSPJ]

  6.30 † Franciszek Jurzak
17.00 † Elżbieta Puchałka [Krąg Biblijny]

SOBOTA – 4 listopada
  6.30 † Kazimierz Górny
  6.30 † Józef i Leszek Piskorscy
  6.30 † Zofia Giełdoń
  6.30 † Franciszek Jurzak
18.00 † Helena Sojka z synami 

Ireneuszem i Jerzym
NIEDZIELA – 5 listopada
  7.00  O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo dla Ireny i Adama z okazji 
60 rocznicy ślubu

  8.30 † Fryderyk Moskała z rodzicami  
i teściami

10.00 † Helena i Karol Wrona
11.30  O Boże błogosławieństwo dla Jo-

anny i Mateusza Romanek w 10 
rocznicę ślubu

11.30 † Elżbieta Puchałka
18.00 † Aniela Górka
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