
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słu-
chać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyj-
muje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy nastę-
pującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi 
jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pu-
styni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, 
bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyja-
ciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem 
owcę, która mi zginęła». Powiadam wam: Tak samo w niebie 
większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, 
niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie 
potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta mając dziesięć 
drachm zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wy-
miata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy 
ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, 
bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam». Tak samo, powiadam 
wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, 
który się nawraca”.

Łk 15, 1-10
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Mark Twain wysłał do dziesięciu swych przyjaciół telegramy 
o identycznej treści: „Uciekaj natychmiast. Wszystko się wydało”. 
Wszyscy opuścili miasto bez zastanowienia.

Faryzeusze i uczeni w Piśmie zarzucali Jezusowi, że utrzymuje kon- 
takty z celnikami i grzesznikami, jednak to właśnie oni, nie grzeszni- 
cy, byli przez Jezusa tyle razy krytykowani.

O. Joachim Badeni wyznał, że często kiedy spowiadał, odnosił 
wrażenie, iż penitent jest lepszy ode niego, bo on w sytuacji nie-
jednego grzesznika postąpiłby o wiele gorzej.

Odpust  ku czc i  Matk i  Bozej  Bo lesnej
.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

Dlaczego nie potępiamy grzeszników?
Łatwo rzucamy oskarżenia, potępiając innych, mimo iż często popeł-
niamy podobne grzechy. Słusznie krytykujemy niewłaściwe postępo-
wanie bliźnich, jednak tylko Bóg ma prawo ich oceniać. Zostawmy 
Bogu sąd na bliźnimi, a sami starajmy się wpłynąć na nich przykła-
dem dobrego życia. Zasada ogólna: nie potępiamy grzesznika, tylko 
popełniony przez niego zły czyn, a przede wszystkim dajemy mu szan-
sę i okazję do nawrócenia. 

ks. Eugeniusz Burzyk
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Wycieczka parafialnej Grupy Specjalnej Troski
W sobotę – 31 sierpnia Grupa Specjalnej Troski, wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami, udała się na 
wycieczkę do Niedzicy, zorganizowaną przez opiekuna – ks. Adama Ciesiółkę. Po przybyciu na miejsce 
grupa odbyła rejs statkiem po Zalewie Czorsztyńskim, podczas którego podziwiano krajobraz Pienin. 
Kolejnym punktem było zwiedzanie Zamku Dunajec w Niedzicy. Po obiedzie, w drodze powrotnej, grupa 
odwiedziła Bazylikę Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu.



Rozpoczęły się Msze z modlitwą o uzdrowienie
Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, rozpoczynająca trzeci rok formacyjny, została odpra-
wiona 10 września. Po Eucharystii, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk, w kon-
celebrze pochodzącego z naszej parafii o. Rafała Walczyka, uczestnicy zostali indywidualnie pobłogosła-
wieni Najświętszym Sakramentem. W tym czasie grupa Odnowy w Duchu Świętym „Emaus” z Bestwiny, 
wspólnie z o. Rafałem, prowadziła modlitwę uwielbienia, a wspólnota „Krzew Winny” z Jawiszowic, w ka-
plicy obok prezbiterium, modlitwę wstawienni-
czą. Oprawę muzyczną przygotował Piotr Mirecki 
z salezjańskim zespołem „Fausystem”. Na kolejną 
Mszę Świętą zapraszamy 8 października, trady-
cyjnie w 2. wtorek miesiąca, o godz. 18.00.

 1. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu. Ofiarą do puszek wspie-
ramy Diecezjalne Radio „Anioł Beskidów”, któ-
rego audycji możemy słuchać także na terenie 
naszej parafii.

 2. Od poniedziałku – 16 września dostępna będzie 
nowa Księga Intencji Mszalnych na rok 2020. 
Intencje prosimy zamawiać w godzinach urzędo- 
wania kancelarii, a także bezpośrednio po Mszach.

 3. We wtorek – 17 września, po Mszy wieczornej, 
w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie 
zelatorów Róż Różańcowych. 

 4. W czwartek – 19 września, po Mszy wieczornej, 
w dolnej kaplicy odbędzie się spotkanie z rodzi-
cami, których dzieci w tym roku szkolnym za- 
mierzają przygotowywać się do Sakramentu Bierz- 
mowania. Obecność przynajmniej jednego z ro-
dziców jest obowiązkowa.

 5. W sobotę – 12 października  Parafialne Koło Ra-
dia Maryja  organizuje pielgrzymkę na Górę św. 
Anny. Zapisy i szczegóły w zakrystii. 

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

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę miesz- 
kańcom ulic Grottgera i Tysiąclecia. W tym ty-
godniu prosimy mieszkańców ul. Turystycznej.

 8. W przyszłą niedzielę – 22 września rozpoczyna-
my jubileuszowe 25. „Jawiszowickie Niedziele 
Organowe”. Podczas pierwszego koncertu o godz. 
19.00 na organach zagra dyrektor artystyczny 
– Wacław Golonka, a na klarnecie – Wojciech 
Kwiatek.

Ogłoszenia parafialne
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Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II 
prosimy: o błogosławieństwo Boże dla Marcina 
i Katarzyny z okazji 10 rocznicy ślubu; o błogosła-
wieństwo Boże dla Madzi z okazji 2 r. urodzin oraz 
Artura z okazji 9 r. urodzin;
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pa- 
wła II polecamy zmarłych: Jadwiga Hałat, Albina 
Tatar, Zbigniew Apryas, Otylia Latuszek, Józef Wa-
ligóra, Tadeusz Pieczonka, Zofia Sroczyńska, Jakub 
Frasiński, Franciszek Szostek, Genowefa Zając, 
Kazimierz Marszałek, Anna Wandzel, Henryk Ko-
nieczny, Marian Grzywa, Jan Szczepański, Maria 
Kamińska, Józef Salamon, Roman Sporysz, Anna 
i Jerzy Rudnicki, Lucyna i Kazimierz Kowalski, Wła- 
dysława, Jan, Stanisław Dominików, Jerzy Blachu-
ra, Stanisław Nowak, Władysław Kozak w 20 r. śm., 
Marek Kozak w 6 r. śm., Czesław Wasilak z rodzica-
mi i zięciem Tadeuszem, Józef Szabała z żoną Karo-
liną i z rodzicami, Józef i Weronika Kwaśny, Anna 
i Andrzej Madejczyk, Leonina i Stanisław Wełna. 

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 Bo-

żej Bolesnej: o błogosławieństwo 
Boże dla parafian, o błogosławień-
stwo Boże dla Gabriela Krauzowicz 
w 1 rocznicę urodzin;  o błogosła- 
wieństwo Boże dla mieszkańców 
i sprzątających z os. Paderewskie-
go nr 6, 10, 11 i 14;  † Piotr i Sta- 
nisława Borowieccy z trzema sy-
nami: Krzysztofem, Zdzisławem i Ja- 
nem; † Henryk Konieczny; † Bar-
bara Milczarek; † Zenon Pydyn; 
† Anna Wandzel; † Albina i Józef 
Kokoszka; † Jakub Frasiński; † Fran- 
ciszek Szostek; † Albina Tatar; † Ma- 
rek Kozak; † Jerzy Blachura; † Jadwi- 
ga Hałat; † Mieczysław Krauzowicz; 
† Jerzy Fyda; † Anna Szewczyk; † Ma- 
ria Gancarczyk; † Józefa Gockowiak; 
† Joanna Maciejczyk; † Piotr Skow- 
ron; † Damian Grządziel; † Magda-
lena i Józef Lenik z wnuczką Mał-
gorzatą; † Marcin Czubaty 

18.00 † Grzegorz Papuga w 22 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK –  16 września
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla miesz- 

kańców i sprzątających z os. Sło-
wackiego, bloku nr 13

  6.30 † Joanna Madej w 10 r. śmierci
18.00 † Jan Bojda w 5 r. śmierci
WTOREK – 17 września
  6.30 † Jakub Frasiński
18.00 † Natalia Juras w 14 r. śmierci  

z mężem Janem
ŚRODA – 18 września
  6.30  † Franciszek Szostek
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bożej 

Bolesnej: † Jakub Frasiński; † Jerzy 
Blachura; † Maria Krzyżak; † Mał- 

gorzata Albin; † Roman Sporysz;  
† Joanna Maciejczyk; † Tadeusz Pie- 
czonka; † Józef Waligóra; † Maria 
Hreśka; † Otylia Latuszek; † Zofia 
Sroczyńska. 

CZWARTEK – 19 września
  6.30 † Irena Kulig
  6.30 † Marian Grzywa
18.00 † Aniela Paszek
PIĄTEK – 20 września
  6.30 † Genowefa Zając
18.00 † Emil Kolber w 6 r. śm. z synem Jerzym
SOBOTA – 21 września
  6.30 † Irena Wandzel
  6.30 † Genowefa Zając
18.00 † Roman Gregorczyk w 2 r. śmierci 

oraz † Jan i Halina Ozga
NIEDZIELA – 22 września
  7.00 † Edward Bednarz z rodzicami
  8.30 † Tadeusz Zontek w 19 r. śmierci
10.00 † Jan Matusiak w 2 r. śmierci
11.30  W pewnej intencji
18.00  Wotywna do św. Jana Pawła II

Intencje mszalne


