
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapy-
tał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. 
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, 
Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, 
Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 
całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest 
to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie same-
go». Nie ma innego przykazania większego od tych”. 
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycie-
lu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego 
prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem 
i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko 
więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus 
widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Nie-
daleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie 
odważył się Go pytać.

Mk 12, 28b-34
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Na pytanie, czy miłość jest logiczna, ksiądz Michał Heller 
odpowiedział: „Prawdziwa jest bardzo logiczna, byle jaka nie”.

Prawdziwa miłość jest logiczna, bo pochodzi od Boga, wynika 
z Jego miłości; dopiero tą miłością, można kochać bliźniego.

Działanie ze strachu przed karą porządkuje życie, ale nie zbliża 
do Boga i człowieka; tylko miłość nadaje sens wyrzeczeniom.

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

Dlaczego przykazanie miłości jest najważniejsze?
Wśród uczonych w Piśmie i faryzeuszów, którzy dużą wagę 
przykładali do sztywnego przestrzegania prawa, popular-
ne były dyskusje dotyczące pierwszeństwa poszczególnych 
przykazań. Nie negując obowiązujących praw, Jezus pod-
kreśla rolę miłości, która przez duszę, serce i umysł powin-
na kierować każdym działaniem człowieka. Ksiądz Józef 
Tischner przypomina, że miłość to nie oczarowanie, ale wy-
bór: „Im bardziej dojrzała jest miłość, tym bardziej dojrzały 
jest wybór. A miłować Boga to znaczy wybierać tego, kto 
nas pierwej wybrał”. 

ks. Eugeniusz Burzyk

Niedzielne espresso           z Proboszczem



Nasza Grupa Specjalnej Troski w Głogówku i Rogowie
W sobotę – 13 października parafialna Grupa Specjalnej Troski z ks. Adamem Ciesiółką, rodzicami 
i opiekunami, uczestniczyła w pielgrzymce do sanktuariów w Głogówku i Rogowie.
Najpierw uczestnicy zwiedzili kopię Grobu Pańskiego, później Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, 
a w nim kopię Domku Loretańskiego. Jednym z punktów był kościół św. Bartłomieja. Po krótkiej 
przerwie na odpoczynek i obiad udali się do Rogowa. W tej miejscowości przeszli ogrodami należą-
cymi do Zespołu Zamkowo-Parkowego. Atmosfera całej podróży była przyjazna, wzbogacona przez 
wspólne śpiewy podczas podróży.

Małgorzata Kuderska



 1. W Wielkim Poście przyszłego roku – od 22 lu-
tego do 1 marca – nasza parafia organizuje piel- 
grzymkę do Ziemi Świętej. Warunkiem jest ze- 
branie co najmniej 25 chętnych osób. Decyzję 
trzeba podjąć do końca listopada. Koszt piel-
grzymki to 1900zł i 630$. Zapisy i szczegółowe 
informacje u ks. Adama.

 2. Dzisiaj o godz. 14.00 zapraszamy dzieci specjal-
nej troski, z rodzicami i opiekunami, na Mszę 
Świętą w kaplicy kościoła.

 3. W poniedziałek – 5 listopada zapraszamy wszy-
stkich parafian na wspólną „Modlitwę Matek” 
w intencji dzieci, wnuków i chrześniaków. Spo- 
tkanie rozpoczniemy Mszą o godz. 18.00, po 
której odbędzie się modlitwa przed Najświęt- 
szym Sakramentem.

 4. W środę – 7 listopada, jak w każdą pierwszą 
środę miesiąca, po Mszy wieczornej, o godz. 
18.30, zapraszamy na „Jawiszowickie Rozmo-
wy Poświęcone”. Bp Piotr Greger i ks. Jacek 
Pędziwiatr – redaktor radia „Anioł Beskidów” 
rozmawiać będą w naszym kościele na temat: 

„Między królem, prorokiem i kapłanem, czyli –
po co nam w kościele: miejsce przewodniczenia, 
ambona i ołtarz? ”. Wierni będą mieli możliwość 
zadawania pytań. Pytania do Księdza Biskupa 
można składać już dzisiaj zakrystii.

 5. W czwartek – 8 listopada po Mszy wieczornej 
o 18.30 w sali konferencyjnej odbędzie się spo-
tkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

 6. Zapraszamy na codzienną adorację Najświętsze- 
go Sakramentu o godz. 17.30. W tym czasie jest 
też okazja do spowiedzi. Od jutra bezpośrednio 
przed Mszą św. będą odczytywane wypominki 
jednorazowe.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary na 
prace remontowe mieszkańcom ulicy Wodnej. 
W tym tygodniu prosimy mieszkańców ulic: Aka- 
cjowa, Lisica i Wałowa.

 8. W przyszłą niedzielę – 11 listopada składka spe-
cjalna na prace remontowe, przede wszystkim 
na nową salę dla Oazy Dzieci Bożych, która zo-
stanie ukończona w najbliższych dniach.

Ogłoszenia duszpasterskie
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NIEDZIELA – 4 listopada
  7.00 † Kazimierz Górny w 18 r. śmierci
  8.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę 

MB dla Kajetana z okazji 18 
rocznicy urodzin

10.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
dla Józefa i Antoniny z okazji 40 ro-
cznicy ślubu

11.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
dla Wiesława z okazji 60 r. urodzin

12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Bolesław Krawczyk w 3 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 5 listopada
  6.30 † Aniela Paszek
  6.30 † Aniela Duc
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Bo- 
że i dalszą opiekę MB dla Ireny  
z okazji 80 rocznicy urodzin

18.00 † Eugenia Jarnot w 1 r. śmierci

WTOREK – 6 listopada
  6.30 † Aniela Duc
18.00 † Jerzy Kolber w 2 r. śmierci

ŚRODA – 7 listopada
  6.30 † Władysława Liber
18.00  Wotywna do MB Bolesnej: o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla có- 
rek i wnucząt: Artura i Jakuba; † za 
zmarłych polecanych naszej modli-
twie w wypominkach rocznych; † ks. 
Wojciech Łoś; † Robert Krajewski; 
†  Kazimierz Ziółkowski; † Ryszard 
Łacny; † Hubert Skrzypiec; † Aniela 
Szymla; † Maria Dadak; † Karolina 
Curzydło w 20 r. śm.; † Anna i Kle-
mens Kłapyta; † Anna Dzidek; † Kry-
styna Borys; † Józef Nalepa

CZWARTEK – 8 listopada
  6.30 † Anna Dzidek
18.00 † Stefania Kulka w 1 r. śmierci  

z mężem Franciszkiem i synem 
Adamem

18.00 † Aniela Szymla

PIĄTEK – 9 listopada
  6.30 † Wilhelm i Emilia Leśniowscy
18.00  O Boże błogosławieństwo i zdrowie 

dla Natana z okazji 2 r. urodzin
18.00 † Dariusz Pest (w 26 r. śmierci)  

i Janusz Pest (w 2 r. śmierci)

SOBOTA – 10 listopada
  6.30  Dziękczynna z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i zdrowie dla Sławomira 
Patyka z okazji 80 rocznicy urodzin

  6.30 † Józef Nalepa
  6.30  † Elżbieta Krawczyk
18.00  O błogosławieństwo Boże dla ks. 

Marcina z okazji imienin

NIEDZIELA – 11 listopada
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Stanisław Mizia
10.00  W intencji Ojczyzny
11.30  Roczki
18.00 † Maria Korycińska w 37 r. śmierci


