
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: 
„Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca 
i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie 
może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za 
Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbu-
dować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy 
ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdo-
łałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: 
«Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć». Albo 
który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, 
nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi 
może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga 
przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest 
jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, 
kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim 
uczniem”.

Łk 14, 25-33
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Tales z Miletu wpatrzony w gwiazdy, zatopiony w myślach, wpadł 
do studni. Usłyszał wtedy chichot swej służącej – śmiała się z filo- 
zofa, który szuka dróg na niebie, a nie umie stąpać po ziemi.

Bywa i odwrotnie, że człowiek doskonale radzi sobie w sprawach 
doczesnych, natomiast w sferze religijnej zachowuje się niera-
cjonalnie. Jezus zachęca do myślenia także o życiu wiecznym.

W filmie Lekcja przetrwania erudyta odznaczający się bardzo do- 
brą pamięcią, podziwiany za wiedzę, przyznaje: „Zapamiętuję różne 
fakty, ale wykorzystanie tej wiedzy, to zupełnie inna sprawa”.

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Sprawy materialne czy duchowe?
Życie zmusza nas do obliczania oraz planowania, w przeciwnym razie 
może grozić nam bankructwo. Dbając o byt materialny nas samych  
i naszych najbliższych, pomyślmy również o spawach duchowych i ży-
ciu wiecznym w niebie, zachowując odpowiednią proporcję w trosce 
o sprawy materialne i duchowe. 

ks. Eugeniusz Burzyk
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Remont jadalni, kuchni i dolnego poziomu plebanii
W budynku plebanii – jadalnia z kuchnią, łazien-
ka, a także prowadzący do tych miejsc długi ko-
rytarz wraz z klatką schodową – miały być wyre-
montowane na samym początku, około 4 lat temu. 
Niestety, ówczesne względy materialne i czasowe 
pozwoliły tylko na remont mieszkań kapłanów, kan- 
celarii, pokoju gościnnego i prowadzących do nich 
korytarzy. Zawsze okazywało się, że są ważniejsze 
rzeczy do remontu, jak w budynku kościoła i jego 
obejściu, w salkach na piętrze, wymiana pokrycia 
dachu, odnowienie kaplicy itp.  Jadalnia na pleba-
nii to miejsce reprezentacyjne i wizytówka parafii. 
Przyjmujemy w niej przede wszystkim księży bisku-
pów, rekolekcjonistów oraz kapłanów, którzy z róż-
nych okazji przyjeżdżają do naszej parafii, np. głosić 
kazania. Jeżeli jest większa uroczystość jak odpust 
parafialny, peregrynacja czy wizytacja, to w jadalni 
przyjmowani są wszyscy kapłani z naszego jawiszo-
wickiego dekanatu. Po Mszy Świętej zapraszamy 
także na spotkanie i posiłek kapłanów pochodzą-
cych z naszej parafii, a przebywających w swoich 
rodzinnych domach na urlopie czy w czasie dnia 
wolnego. Jadalnia jest również miejscem spo-
tkań z ludźmi świeckimi, przedstawicielami władz 
czy firm, z którymi załatwiamy sprawy dotyczące 
kościoła i działania parafii. W bieżącym roku mini-
stranci oraz  dziecięce i młodzieżowe grupy forma-
cyjne działające w naszej parafii mogły skorzystać 
z poczęstunku w jadalni. Prowadzący do jadalni 
korytarz, klatka schodowa, a także łazienka, z któ-
rej korzystają goście, również wymagają remon-
tu i odświeżenia. Czasem odwiedzający plebanię 
goście: biskupi, kapłani czy ludzie świecy, znając 
nasze imponujące dokonania remontowe w cią-
gu ostatnich pięciu lat, delikatnie pytają: „A kiedy 
kuchnia i jadalnia?”. Posiłki przygotowywane są 
w kuchni przyległej do jadalni. Kuchnia nigdy nie 
była remontowana, wielokrotnie naprawiane me-
ble i sprzęt kuchenny nie nadają się już do użytku, 
a dodatkowo stanowią zagrożenie dla osób przygo-
towujących posiłek. Czasem młodzież i dzieci korzy-
stają z tej kuchni, przygotowując posiłki na swoje 
uroczyste spotkania, np. świąteczne, które później 
odbywają się salce na piętrze kościoła. Mając to na 
uwadze, konieczne jest przeprowadzenie remontu 
nie tylko dla względów estetycznych, ale przede 
wszystkim bezpieczeństwa, gdyż trzeba wykonać 
wymianę przestarzałej i grożącej awarią instala-
cji gazowej – zasilającej kuchenki gazowe, części 
instalacji elektrycznej, grzewczej i wodno-kanali-
zacyjnej. Zostanie również wymieniony sprzęt ku-
chenny i rozpadające się meble, zarówno w kuchni, 



jak i w jadalni. Planowane prace remontowe, skon-
sultowane i uzgodnione z Parafialną Radą ds. Eko-
nomicznych, zostaną rozpoczęte pierwszego dnia 
po odpuście parafialnym, czyli już 16 września. 
Dzień wcześniej będzie składka specjalna prze-
znaczona na ten cel. Bóg zapłać za wszelkie ofiary, 
które w najbliższym czasie będą składane. Ofiary 
można również wpłacać na konto parafii z zazna-
czeniem „Remont dolnego poziomu plebanii”.









 1. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Wychowania. Do 
puszek składamy ofiary na Uniwersytet Papies-
ki Jana Pawła II w Krakowie, gdzie studiują kle-
rycy, kapłani i katecheci z naszej diecezji.

 2. We wtorek – 10 września, o godz. 18.00, zapra- 
szamy na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowie-
nie duszy i ciała, inaugurującą nowy rok szkol- 
ny, katechetyczny i duszpasterski. Podczas na- 
bożeństwa każdy zostanie indywidualnie pobło-
gosławiony Najświętszym Sakramentem. W tym 
czasie można będzie skorzystać z modlitwy 
wstawienniczej.

 3. W czwartek – 12 września po wieczornej Mszy 
zapraszamy na katechezę dla dorosłych, która 
odbędzie się w sali konferencyjnej. Tematem 
tegorocznych katechez będą pisma św. Łuka-
sza. Do tego dnia ks. Adam przyjmuje zapisy na 
przyszłoroczną pielgrzymkę do Gruzji.

 4. W piątek – 13 września, od 16.00 do 18.00, za- 
praszamy do spowiedzi przed odpustem tych 
wszystkich, którzy nie skorzystali z tego sakra-
mentu w pierwszy czwartek, piątek i sobotę 
miesiąca. O 18.00 Msza z kazaniem i procesją 
fatimską wokół kościoła, którą poprowadzi ks. 
Ariel Stąporek. 

 5. W przyszłą niedzielę – 15 września będziemy 
obchodzić odpust parafialny ku czci MB Boles-
nej. Na tę Mszę można zamawiać intencje za 
żywych  zmarłych. Kazania wygłosi ks. Sławomir 
Kołata – wicerektor Seminarium Duchownego 
w Krakowie, który 20 lat temu odbył w naszej 
parafii roczny staż jako diakon. Sumę odpusto- 
wą odprawimy o godz. 11.30. Do udziału zapra-
szamy chór parafialny, zespół młodzieżowy, pocz- 
ty sztandarowe górników i strażaków oraz człon- 
kinie Koła Gospodyń Wiejskich.

 6. Również w przyszłą niedzielę obchodzić będzie-
my Światowy Dzień Środków Społecznego Prze- 
kazu. Ofiarą do puszek będziemy wspierać Die-
cezjalne Radio „Anioł Beskidów”.

 7. Przy stolikach z prasą można jeszcze nabyć fi- 
gurki św. Krzysztofa.

 8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mie-
szkańcom bloku nr 13 z os. Słowackiego. W tym 
tygodniu prosimy mieszkańców ulic Grottgera 
i Tysiąclecia.

 9. W niedzielę – 22 września rozpoczynamy jubi- 
leuszowe 25. „Jawiszowickie Niedziele Organo-
we”. W tym roku mamy tylko dwóch sponsorów. 
Jeśli ktoś zechciałby jeszcze wesprzeć nasze 
koncerty organowe, to prosimy o kontakt w za- 
krystii po Mszy Świętej.

Ogłoszenia parafialne
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NIEDZIELA – 8 września
  7.00 † Regina i Franciszek Tchurzewscy
  8.30 † Mieczysław Raj w 9 r. śmierci
10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Zofii i Sta- 
nisława Myśliwiec w 60 r. ślubu

11.30  Roczki
18.00 † Tadeusz Łagos z żoną Marią oraz 

zmarłymi rodzicami 

PONIEDZIAŁEK –  9 września
  6.30 † Zbigniew Apryas
  6.30 † Marian Grzywa
18.00 † Józef Waligóra
18.00 † Maria Gomularz

WTOREK – 10 września
  6.30 † Janina Bober w 25 r. śmierci
  6.30 † Zbigniew Apryas
18.00 † Maria Stadnik

ŚRODA – 11 września
  6.30  † Irena Chrapek w 5 r. śmierci
  6.30   O błogosławieństwo Boże dla 

mieszkańców i sprzątających  
z os. Słowackiego nr 11

18.00  Msza św. wotywna do Matki Bożej 
Bolesnej: o błogosławieństwo Bo- 
że dla mieszkańców i sprzątających 
z os. Słowackiego nr 9; † Wojciech 
Kuśnierz z żoną Franciszką i syna- 
mi; † Alicja Czernicka z rodzicami; 
† Zyta i Władysław Juras z rodzi- 
cami; † Zbigniew Apryas; † Jerzy 
Fyda; † Anna Szewczyk; † Maria Gan- 
carczyk; † Irena Kulig; † Maria Hreś- 
ka; † Zofia Sroczyńska; † Franci-
szek Szostek

CZWARTEK – 12 września
  6.30 † Anna i Franciszek Pydych w r. śm.
  6.30 † Józef Waligóra
18.00 † Zbigniew Apryas
18.00 † Maria Gomularz

PIĄTEK – 13 września
  6.30 † Stanisław Kobylański z żoną Karoliną
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bożej 

Fatimskiej: o błogosławieństwo Bo- 
że dla VII Róży Kobiet pw. św. Bar- 
bary i za zmarłych z tej Róży; † Jan 
Wadoń; † Jan Kotłowski w 48 r. śm.; 
† Stefania Śliwa z synem Piotrem;  
† Czesława i Stanisław Drzał; † Ta-
deusz Pieczonka; † Irena Kulig;  
† Anna Wandzel; † Otylia Latuszek; 
† Zbigniew Apryas; † Jerzy Blachu- 
ra; † Franciszek Szostek; † Małgo-
rzata Albin; † Józefa Gockowiak;  
† Piotr Skowron

SOBOTA – 14 września
  6.30 † Jan Zieliński w 35 r. śmierci
  6.30 † Zbigniew Apryas
18.00 † Irena i Edward Bubak

NIEDZIELA – 15 września
  7.00 † Ewa w 27 r. śmierci i Józef Dudek
  8.30 † Łukasz Gawęda
10.00 † Adam w 2 r. śmierci i Maria 

Czopek w 15 r. śmierci
11.30  Przez wstawiennictwo Matki Bożej Bo- 

lesnej: o błogosławieństwo Boże dla 
parafian, o błogosławieństwo Boże dla 
Gabriela Krauzowicz w 1 r. urodzin; 
o błogosławieństwo Boże dla miesz- 
kańców i sprzątających z os. Paderew- 
skiego nr 6, 10, 11 i 14;  † Piotr i Stani-
sława Borowieccy z trzema synami: 
Krzysztofem, Zdzisławem i Janem; † Hen- 
ryk Konieczny; † Barbara Milczarek; 
† Zenon Pydyn; † Anna Wandzel; † Al- 
bina i Józef Kokoszka; † Jakub Frasiń- 
ski; † Franciszek Szostek; † Albina 
Tatar; † Marek Kozak; † Jerzy Blachu-
ra; † Jadwiga Hałat; † Mieczysław Krau- 
zowicz; † Jerzy Fyda; † Anna Szew-
czyk; † Maria Gancarczyk; † Józefa Goc- 
kowiak; † Joanna Maciejczyk; † Piotr 
Skowron

18.00 †  Grzegorz Papuga w 22 r. śmierci

Intencje mszalne


