
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej bę-
dzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten  
i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie nie-
godziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe do-
bro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem 
nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa 
nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie 
trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Ma-
monie.

Łk 16, 10-13
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„Ci, którzy zbyt starają się o rzeczy małe, stają się zazwy-
czaj niezdolni do wielkich” – przekonywał François de la Ro-
chefoucauld.

Jezus uczy wierności rzeczom drobnym, która prowadzi 
do wielkich; nie mówi, że człowiek powinien zadowalać się 
drobnostkami.

„Kiedy ludzie mówią, że mam talent, to się w głowę pukam. 
U mnie talent to była ciężka harówka dzień w dzień” – wyznał 
Adam Małysz.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Rzeczy wielkie czy małe?
Czasem ludzie, mimo iż dotychczas niczego nie osiągnęli, ma-
rzą o dokonywaniu rzeczy wielkich. Najczęściej marzą tak przez 
całe życie i w końcu niczego nie osiągają. Marzenia czy wielkie 
plany nie są złe, są człowiekowi potrzebne, jednak najpierw po-
winien zwracać uwagę na rzeczy małe, niepozorne, z których 
składa się codzienne życie. Jeżeli konsekwentnie je realizuje, to 
w naturalny sposób doprowadzą go do wielkości. Jest to ważne 
także w życiu religijnym czy w pobożności.

ks. Eugeniusz Burzyk

,



Odpust parafialny: Bóg kocha nas z pasją

W niedzielę – 15 września, w dniu liturgicznego wspomnienia 
Matki Bożej Bolesnej, obchodziliśmy odpust parafialny. Podczas 
niedzielnych Mszy Świętych kazania wygłosił ks. Sławomir 
Kołata – wicerektor Seminarium Duchownego Archidiecezji 
Krakowskiej, w którym studiują klerycy z naszej diecezji. 
Kaznodzieja nawiązał do kompozycji w prezbiterium naszego 
kościoła, przedstawiającej Matkę Bożą pod krzyżem Jezusa. 
Zauważył, że pod krzyżem nie ma umiłowanego ucznia – św. 

Jana, co przypomina nam o tym, że my wszyscy jesteśmy umiło-
wanymi uczniami. „Bóg kocha nas z pasją przez śmierć swojego 
Syna, dlatego powinniśmy odpowiedzieć na Jego miłość codzien-
nie umierając, czyli znosząc niedogodności, cierpienia i wypeł-
niając swoje obowiązki” – przekonywał ks. Sławomir Kołata.
W uroczystej sumie odpustowej o godz. 11.30 uczestniczyło pra-
wie 800 parafian. Proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk podzię-
kował za udział służbie liturgicznej i kościelnemu – Stefanowi 
Rędzinie, chórowi parafialnemu „Canticum Novum”, wraz z dy- 
rygentem i organistą – Zdzisławem Kołodziejem, scholi dziecięco- 
-młodzieżowej, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w strojach 
regionalnych, pocztom sztandarowym OSP w Jawiszowicach 
i kopalni „Brzeszcze” oraz parafianom niosącym baldachim 
i feretrony. Na zakończenie odmówiono litanię do Matki Bożej 
Bolesnej i odbyła się procesja wokół kościoła, po której wierni 
zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.



 1. Dzisiaj rozpoczynamy jubileuszowe 25. „Jawi-
szowickie Niedziele Organowe”. Podczas pier-
wszego koncertu, bezpośrednio po wieczornej 
Mszy Świętej, o godz. 19.00, na organach za-
gra dyrektor artystyczny – Wacław Golonka, 
a na klarnecie – Wojciech Kwiatek.

 2. W sobotę – 28 września, zapraszamy do wzięcia 
udziału w diecezjalnej pielgrzymce rodzin do 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Dojazd własny. Roz-
poczęcie o godz. 10.00. W programie: Droga 
Krzyżowa, Msza Święta pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa, piknik rodzinny i akt zawie-
rzenia Matce Bożej.

 3. W przyszłą niedzielę – 29 września w ramach 
kazania świadectwo wygłosi rodzina z Domowe-
go Kościoła naszej parafii. Nowe rodziny, które 
chcą wziąć udział w spotkaniach Oazy Rodzin, 
prosimy o kontakt z ks. Tomaszem lub małżeń-
stwami, które za tydzień po każdej Mszy świętej 
będą dyżurowały w parafialnej kawiarni. 

 4. Przy stolikach z prasą można jeszcze nabyć osta- 
tnie już figurki św. Krzysztofa.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom ul. Turystycznej. W tym tygodniu 
prosimy mieszkańców ul. Piaski.

 6. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiejszej 
składki specjalnej uzupełniającej. Trwają inten-
sywne prace remontowe na dolnym poziomie 
plebanii. 

Ogłoszenia parafialne
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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 † Irena Kulig
18.00  Wotywna do świętego Jana Pawła II

PONIEDZIAŁEK –  23 września
  6.30 † Zofia i Józef Faruga
  6.30 † Irena Kulig
18.00 † Kazimiera Krokowska w 80 r. śm. 
18.00 † Zofia i Jan Ossowscy
WTOREK – 24 września
  6.30 † Grażyna Pach
18.00 † Zofia Szczepańska z mężem 

Janem i synem Tadeuszem
ŚRODA – 25 września
  6.30  † Anna Wandzel
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bożej 

Bolesnej: o błogosławieństwo Bo- 

że i opiekę MB dla Księdza Pro-
boszcza w dniu urodzin; o ulgę w cier- 
pieniu i zdrowie psychiczne dla 
Marcina; † Karol Olek w 3 r. śm.; 
† Jerzy Blachura; † Józefa Ryń-
ska; † Józef Salamon; † Maria Ka- 
mińska; † Jan Szczepański; † Ta- 
deusz Pieczonka; † Marian Grzywa; 
† Henryk Konieczny; † Anna Wan-
dzel; † Kazimierz Marszałek; † Ja-
kub Frasiński; † Zbigniew Apryas; 
† Albina Tatar

CZWARTEK – 26 września
  6.30 † Kazimierz Szatan w 21 r. śmierci, 

z teściami: Józefem i Anielą Misik
  6.30 † Józefa Ryńska
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla 
Romana i Zofii z okazji 60 r. ślubu

PIĄTEK – 27 września
  6.30 † Eugeniusz i Anna Glondys
18.00 † Hubert Skrzypiec w 1 r. śmierci 
SOBOTA – 28 września
  6.30 † Stefania i Marian Kasperczyk
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże oraz opiekę MB 
dla Edwarda i Izabeli z okazji 30 
rocznicy ślubu

18.00 † Ryszard Wilkosz w r. śmierci

NIEDZIELA – 29 września
  7.00 † Franciszka i Stanisław Kamińscy 

oraz † Maria
  8.30 † Eugeniusz Kosek
10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla 
Janusza i Bianki z okazji 20 rocz-
nicy ślubu

11.30 † Emil i Urszula Walaszek
18.00 † Helena i Leonard Sojka z synami: 

Ireneuszem i Jerzym

Intencje mszalne

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. 


