
Niedzielne espresso           z Proboszczem

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Ga-
lilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu 
głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął 
go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął 
mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effa- 
tha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał 
im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym 
gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił 
wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

Mk 7, 31-37
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Przekazanie informacji z prośbą, aby jej nie powtarzano, powoduje 
szybkie jej rozpowszechnienie.

Im bardziej Jezus przykazywał, żeby nie mówiono o Jego cudach, 
tym gorliwiej o nich rozgłaszano.

Nigdy nie należy przekazywać treści rozmów z innymi ludźmi, 
także wtedy, gdy o to nie proszą.

23.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   B,,

Dlaczego zawsze powinniśmy dochować tajemnicy?
Są ludzie niezdolni do zachowania tajemnicy, odczuwają ogromną 
potrzebę popisania się, że posiadają wiedzę na temat innych. Doty-
czy to także kontaktu z Bogiem, kiedy ktoś nazbyt, wprost niewia- 
rygodnie, opowiada o intymnych, bardzo osobistych z Nim rela-
cjach. Najważniejsze wydarzenia w naszym życiu, także duchowym, 
powinniśmy zachować w tajemnicy, nawiązywać do nich w sposób 
roztropny, czyli przemyślany. W przeciwnym razie możemy dru-
giemu człowiekowi zaszkodzić, dzieląc się wiedzą na jego temat, 
albo opowiadając o relacjach z Bogiem, które dla słabo wierzącego 
mogą być niewiarygodne i wręcz zniechęcające.

ks. Eugeniusz Burzyk



Pierwsza Jawiszowicka „Rozmowa Poświęcona”
Prawie 100 wiernych uczestniczyło 5 września w naszym ko- 
ściele w Jawiszowickich „Rozmowach Poświęconych”. Prele-
genci: biskup Piotr Greger oraz redaktor programowy Radia 
„Anioł Beskidów” – ksiądz Jacek Pędziwiatr rozmawiali publi- 
cznie nt. liturgii oraz zorientowania, czyli usytuowania kościo- 
ła. Zachęcali wiernych do stawiania pytań. Na pierwszym spo- 
tkaniu nie padło żadne pytanie, dlatego zaproponowali, aby 
napisać je na kartkach i składać wcześniej w zakrystii.
Całej rozmowy, nagranej przez Jerzego Zajdę, można wysłuchać 
na naszej parafialnej stronie internetowej: www.materdolorosa.pl.
Jawiszowickie „Rozmowy Poświęcone” odbywać się będą w ka- 
żdą pierwszą środę miesiąca o godz. 18.30. Najbliższe spotka-
nie 3 października.



  1. Z racji rozpoczynającego się Tygodnia Wycho-
wania do puszek składamy dzisiaj ofiary na Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 
w którym studiują także kapłani i katecheci. 

 2. We wtorek, 11 września o 18.00 zapraszamy na 
Mszę z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. 
Podczas nabożeństwa każdy zostanie indywidu- 
alnie pobłogosławiony Najświętszym Sakramen-
tem. Można będzie skorzystać z modlitwy wsta-
wienniczej, prowadzonej w kaplicy po prawej 
stronie przez wspólnotę „Krzew Winny”. Opra-
wę muzyczną przygotował zespół „Fausystem”, 
a modlitwę uwielbienia poprowadzi grupa Od-
nowy „Emaus”.

 3. W środę – 12 września po wieczornej Mszy za-
praszamy na Krąg Biblijny w sali konferencyjnej.

 4. W czwartek – 13 września po wieczornej Mszy 
zapraszamy na katechezę dla dorosłych nt. moral- 
ności według Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 5. W piątek po Mszy wieczornej spotkanie Liturgi-
cznej Służby Ołtarza, na które zapraszamy także 
tych, którzy chcieliby zostać ministrantem lub le- 
ktorem w naszej parafii.

 6. W piątek – 14 września zapraszamy do spowie- 
dzi przed odpustem parafialnym, który obcho-
dzić będziemy w niedzielę – 16 września. Spo- 
wiedź będzie w godzinach od 14.30 do 16.00 

oraz od 16.30 do 18.00. Równocześnie przypo-
minamy, że okazja do spowiedzi jest przez ca- 
ły tydzień od 17.30 – podczas adoracji Najświę-
tszego Sakramentu.

 7. Świętowanie odpustu rozpoczniemy już w sobo- 
tę w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bole- 
snej. Na sumę zapraszamy w niedzielę o godz. 
11.30. Przewodniczyć jej będzie i wygłosi kaza-
nie ks. Robert Kurpios – dyrektor Caritas Diece-
zji Bielsko-Żywieckiej. Do udziału zapraszamy 
nasz parafialny chór, scholę, poczty sztandaro-
we górników oraz strażaków, a także panie z Ko-
ła Gospodyń Wiejskich.

 8. W sobotę – 15 września o godz. 10.00 zaprasza-
my wszystkie dzieci na spotkania Oazy Dzieci 
Bożych, które będą odbywać się w salce nad za-
krystią.

 9. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary na 
prace remontowe mieszkańcom bloków nr 3 i 5 
z Osiedla Słowackiego. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców bloków nr 7 z tego osiedla.

 10. Dziękujemy za złożone ofiary na prace remon-
towe. W przyszłą niedzielę – 16 września skład- 
ka specjalna uzupełniająca. Z racji obchodzone-
go Światowego Dnia Środków Społecznego Prze- 
kazu ofiarą do puszek wspierać będziemy Die-
cezjalne Radio „Anioł Beskidów”.

Ogłoszenia duszpasterskie

Zapowiedzi:

Statystyka
sierpień 2018

Zmarli:
† Anna Dzidek, lat 76
† Władysława Liber, lat 79
† Marian Fuja, lat 85
† Krystyna Borys, lat 76
† Elżbieta Kwaśny, lat 87
† Jarosław Okulanis, lat 54
† Józef Nalepa, lat 85
† Józef Dobrowolski, lat 85

Chrzty:
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NIEDZIELA – 9 września
  7.00 † Franciszek i Regina Tchurzewscy
  8.30 † Mieczysław Raj w 8 r. śmierci
10.00 † Maria Łagos z rodzicami
11.30  Roczki: Ignacy Kwaśniak, Hubert 

Grygierczyk, Klara Filipecka, 
Magdalena Rajda

18.00 † Leonard Sojka

PONIEDZIAŁEK – 10 września
  6.30 † Maria Porwisz
18.00  O Boże błogosławieństwo dla 

mieszkańców i sprzątających  
ze Starych Bloków 19, 24 i 32 

18.00 † Roman Romaniak

WTOREK – 11 września
  6.30 † Maria Porwisz
18.00 † Irena Chrapek w 4 r. śmierci

ŚRODA – 12 września
  6.30 † Anna i Franciszek Pydych
18.00  Msza Święta wotywna do MB Bo- 

lesnej: † Mirosława Matlak, † An- 
drzej Babiuch, † Aniela Duc, † Zbi- 
gniew Zieliński, † Elżbieta Kwa-
śny, † Marian Fuja, † Czesław Wa- 
silak z rodzicami i zięciem Tade-
uszem, † Marek Kozak w 5 r. śm.

CZWARTEK – 13 września
  6.30  † Maria Porwisz
  6.30 † Anna Dzidek
18.00  Msza Święta wotywna do Matki Bo- 

żej Fatimskiej: o Boże błogosła-
wieństwo oraz zdrowie dla człon-
kiń I Róży Kobiet oraz ich rodzin, 
W intencji Bogu wiadomej, o Bo- 
że błogosławieństwo dla mieszkań- 
ców i sprzątających z os. Paderew-
skiego bloku nr 7, † Helena Wy-
wiał, † Mirosława Matlak, † Anie- 

la Duc, † Krystyna Borys, † Marian 
Fuja, † Jarosław Okulanis, † Józef 
Szabuła z żoną Karoliną i dziadkami.

PIĄTEK – 14 września
  6.30 † Jadwiga i Marian Hałat
18.00 † Barbara Kozioł
18.00 † Krystyna Borys

SOBOTA – 15 września
  6.30 † Piotr i Stanisława z Krzysztofem, 

Zdzisławem i Janem
  6.30 † Jadwiga Hałat
  6.30 † Grzegorz w 21 r. śmierci
  6.30 † Elżbieta Krawczyk
18.00 † Irena i Edward Bubak

NIEDZIELA – 16 września
  7.00 † Jan Bojda w 4 r. śmierci
  8.30  Za rodziców Dzwigajów  

i Broszkiewiczów
10.00 † Łukasz Gawęda
11.30  Suma odpustowa za parafian
11.30 † Janina i Stanisław Jabłońscy
18.00 † Łucja i Edward Pasałka w r. śm.


