
Niedzielne espresso           z Proboszczem

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, 
Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał 
Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Mat-
ki: «Niewiasto, oto syn Twój».  Następnie rzekł do ucznia: «Oto 
Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Jak przypomina ks. Józef Tischner, św. Augustyn zwykł mawiać,  
że człowiek staje się częściowo tym, co kocha.

Maryja kochała Jezusa tak bardzo, że gdyby to było możliwe, zape- 
wne poprosiłaby, aby ukrzyżowano ją za Niego.

Ból Maryi to nie tylko krzyż, ale również Jej życie od chwili,  
gdy dowiedziała się o losie czekającym Syna.
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Skąd nazwa „Odpust parafialny”?
Każda parafia przeżywa dzień, w którym uroczyście czci tytuł [we-
zwanie] swojego kościoła. W tym dniu można uzyskać odpust zupeł- 
ny lub cząstkowy. Dlatego to święto patronalne nazywamy odpu-
stem. W naszej parafii jest to dzień liturgicznego wspomnienia Mat-
ki Bożej Bolesnej.
Po co potrzebny jest odpust?
Podczas spowiedzi człowiek uzyskuje przebaczenie grzechów: Bóg 
daruje mu przewinienia i uwalnia od kary wiecznego piekła. Jed-
nak to przebaczenie nie uwalnia go od kar doczesnych, czyli cza-

sowych, które musi ponieść na ziemi lub w czyśćcu. W czasie życia ziemskiego ponosimy je w sposób 
fizyczny lub duchowy. Odpust może być zupełny [uwalnia od kary doczesnej w całości] lub cząstkowy 
[częściowo], kiedy człowiek nie spełnia wszystkich warunków odpustu.
Jakie są warunku uzyskania odpustu?
Spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego [nie musimy ich 
znać, wystarczy odmówić np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”], wolność przywiązania do jakiegokol-
wiek grzechu, nawet lekkiego, pobożne nawiedzenie kościoła, który obchodzi uroczystość oraz odmó-
wienie w jego wnętrzu: „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

ks. Eugeniusz Burzyk

Odpust  ku czc i  Matk i  Bozej  Bo lesnej
.



Po przerwie wakacyjnej  
rozpoczęły się Msze o uzdrowienie

Coraz więcej wiernych uczestniczy w Mszach o uzdrowienie duszy i ciała w naszym kościele. 11 wrze-
śnia, bezpośrednio po Mszy wotywnej do Ducha Świętego, rozpoczęła się modlitwa uwielbienia oraz 
indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W tym czasie w kaplicy obok prezbite-
rium ponad godzinę trwała modlitwa wstawiennicza, prowadzona przez Wspólnotę „Krzew Winny” 
z Jawiszowic. Wierni podchodzi do jednej z kilku grup prowadzących modlitwę, podając swoją inten- 
cję. Na zakończenie uczestnicy nabożeństwa trzymając się za ręce odśpiewali Apel Jasnogórski. 
Proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk zaprosił organizatorów i wiernych na poczęstunek do para- 
fialnej kawiarni. Kolejna Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała odbędzie się 9 października.



 1. Z racji obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia 
Środków Społecznego Przekazu do puszek skła- 
damy ofiary na Diecezjalne Radio „Anioł Be-
skidów”, którego sygnał dociera również do 
naszej parafii.

 2. W poniedziałek – 17 września o godz. 18.30 
zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci, któ- 
re w tym roku szkolnym przystąpią do pierwszej 
Komunii Świętej. Spotkanie odbędzie się w ko- 
ściele po Mszy Świętej.

 3. We wtorek – 18 września, po Mszy wieczornej, 
w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie 
zelatorów Róż Żywego Różańca.

 4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary 
na prace remontowe mieszkańcom bloku nr 
7 z os. Słowackiego. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców bloku nr 9 z tego osiedla.

 5. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe zło- 
żone podczas dzisiejszej składki specjalnej uzu- 
pełniającej. Odnowione i wyremontowane zo-
stały mieszkania dla kapłanów. Trwają prace na 
południowej elewacji plebanii. W kościele wy- 
mieniliśmy żarówki w kolejnym żyrandolu.

 6. W przyszłą niedzielę – 23 września o 19.00 roz- 
poczynamy Jawiszowickie Niedziele Organowe. 
Na organach zagra Urszula Jasiecka-Bury, wy- 
stąpi nasz parafialny Chór „Canticum Novum”, 
pod dyrekcją Zdzisława Kołodzieja.

 7. W sobotę – 29 września Parafialna Rodzina Ra-
dia Maryja organizuje pielgrzymkę do Kalwa- 
rii Zebrzydowskiej. Wyjazd sprzed Ośrodka Kul- 
tury o godz. 7.00. Zapisy i szczegóły w zakry-
stii. Tel. kontaktowy: 609 322 346.

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

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

PONIEDZIAŁEK – 17 września
  6.30 † Natalia Juras w 13 r. śmierci  

z mężem Janem
  6.30 † Barbara Hotloś
18.00 † Ryszard Uziembło w 3 r. śm.

WTOREK – 18 września
  6.30 † Krystyna Nowak
18.00 † Edward Walczyk

ŚRODA – 19 września
  6.30 † Jadwiga Hałat
18.00  Msza Święta wotywna do MB Bole-

snej: † Aniela Duc, † Sylwester Mi- 
toraj, † Anna Dzidek, † Marian Fuja, 
† Elżbieta Kwaśny, † Dorota Suwa- 
ła, † Maria i Ignacy Paszek, † Stani- 
sław Jasiński.

CZWARTEK – 20 września
  6.30  † Emil Kolber w 5 r. śmierci
18.00 † Elżbieta Krawczyk
18.00 † Jan Ossowski w 17 r. śmierci

PIĄTEK – 21 września
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla mie- 

szkańców i sprzątających ze Sta-
rych Bloków nr 47 i 48  

18.00 † Krystyna Borys

18.00  O błogosławieństwo Boże i zdro-
wie dla Księdza Proboszcza z oka-
zji urodzin (NSPJ)

SOBOTA – 22 września
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla mie- 

szkańców i sprzątających ze Sta-
rych Bloków nr 49 i 50  

  6.30 † Jan Micherda
18.00  Msza wotywna do św. Jana Pawła II

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II 
prosimy: O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Księdza Proboszcza z okazji urodzin.

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego 
Jana Pawła II polecamy zmarłych: Jadwiga 
Hałat, Jan Wadoń, Stanisław Wąsik z żoną An- 
ną i synem Józefem, Józef Wadoń z żoną Anie- 
lą, Stanisław Molenda, Aniela Duc, Roman Gre- 
gorczyk, Jan i Halina Ozga, Krystyna Borys, 
Marian Fuja, Dorota Suwała, Stanisław No- 
wak, Jerzy Rudnicki w 11 r. śmierci, Sylwester 
Mitoraj, Anna Dzidek, Władysława Liber, El- 
żbieta Kwaśny, Józef Nalepa, Jarosław Okula-
nis, Józef Dobrowolski, Ryszard Łacny, Elżbie-
ta Krawczyk, Zygmunt Dura.

NIEDZIELA – 23 września
  7.00 † Tadeusz Zontek w 18 r. śmierci
  8.30 † Władysław i Marianna Płonka  

z synem Karolem
10.00 † Eugeniusz Kosek w 5 r. śmierci
11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla 
Ewy i Roberta z okazji 25 r. ślubu

18.00 † Jan Matusiak w 1 r. śmierci


