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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem win-
nym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie 
nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby 
przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypo-
wiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak 
latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym 
krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem 
winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc 
obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie 
trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca 
do ognia, i płonie. 

J 15, 1-8

„Słomiany zapał” to nagle powstający i szybko przemijający entuzjazm, dotyczący realizacji 
jakiegoś celu.
Jezus jest winnym krzewem, człowiek latoroślą, która żyje Jego życiem, z Niego czerpie siłę; 
inaczej usycha.
„Jestem małym ołówkiem w ręku Boga, ołówkiem, którym On pisze swoje dzieło” – mówiła  
Matka Teresa.

Jezus porównuje siebie do winnego krzewu, a ludzi do latorośli, które są bezwzględnie od niego 
zależne; utrzymuje je przy życiu. Bez niego uschną, bo żadna gałąź nie może przynosić owo-

cu sama z siebie. Jeden z obrazów Marco dal Pino  
w symboliczny sposób przybliża nam sens dzisiejszej  
Ewangelii. Jezus z krzyżem na ramionach znajduje się 
w tłoczni do winogron. Z Jego przebitego boku spły-
wa obfity strumień krwi. W czterech rogach tłoczni, 
oznaczających cztery strony świata, klęczą kapłani, 
którzy wlewają krew do specjalnych pucharów. 

ks. Eugeniusz Burzyk 

W jaki sposób żyjemy życiem Jezusa?



Kiedy powstało nasze 
seminarium i jego za-
danie?

Seminarium krakow-
skie istnieje od ponad 
400 lat. Jego głównym 
zadaniem jest przygo-
towanie do stanu du-
chownego kleryków dwóch diecezji: archidie-
cezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej, 
która nie ma własnego seminarium. Klerycy 
tego seminarium odbywają studia na Uniwer-
sytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 
Jednym z alumnów tego seminarium był Karol 
Wojtyła.

Jak wygląda formacja kleryka?

Odbywa się na czterech płaszczyznach: for-
macji ludzkiej (każdy kapłan komunikuje się  
z ludźmi i im służy, dlatego musi pracować nad 
swoją osobowością, charakterem, uczuciami, 
by być świadectwem miłości Boga i bliźniego), 
formacji duchowej (służy nieustannemu po-
głębianiu osobistej relacji z Bogiem), formacji 
intelektualnej (kapłan musi posiadać obszerną 
wiedzę teologiczną, filozoficzną i psycholo-
giczną) oraz formacji duszpasterskiej (przygo-
towanie do posługi z ludźmi i w parafii).

Kto czuwa nad formacją kleryków?

Na każdym roku klerycy mają księdza prze-
łożonego, tzw. prefekta, ojca duchownego  
i spowiednika, którego każdy kleryk może sobie  
wybrać. Nad formacją intelektualną i spraw-
dzaniem wiedzy czuwają wykładowcy, do któ-
rych należą księża i osoby świeckie.

Seminarium kojarzy się z miejscem, gdzie 
klerycy ciągle się modlą i są „oderwani od 
świata”. Czy faktycznie tak jest?

Jest to po części prawda, bo modlitwa zaj-
muje bardzo ważne miejsce w życiu kleryka, 
ale oprócz formacji duchowej, klerycy mogą 
również rozwijać się sportowo i nie tylko.  

W budynku seminarium do dyspozycji alum-
nów jest sala gimnastyczna i siłownia. W wol-
nych chwilach klerycy mogą biegać, chodzić 
na basen, ścianki wspinaczkowe, jeździć na 
rowerach. Są również możliwości wyjścia do 
teatru, opery czy filharmonii. Każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Na czym polegają różne praktyki obowiązują-
ce kleryków?

Praktyki duchowe to codzienna lektura Pisma 
Św., modlitwa różańcowa, adoracja oraz lektu-
ra duchowa, na którą składa się czytanie chrze-
ścijańskich książek. W wakacje klerycy podej-
mują jeszcze inne praktyki: posługę w szpitalu 
podejmuje się po I roku, wyjazd z chorymi po 
II roku, wyjazd z młodzieżą po III roku, uczest-
nictwo w pieszych pielgrzymkach po IV roku, 
praktyka na parafii po V i VI roku.

Co sprawia największe trudności?

Na pewno jednym z takich elementów może 
być nauka, bo obejmuje ona różne dziedziny 
(teologię, filozofię, psychologię, prawo, języki 
starożytne), ale pozwala to z drugiej strony na 
rozwój swoich zainteresowań i zdobycie cieka-
wej wiedzy. Nauka może stać się pasją, a nie 
tylko obowiązkiem. W seminarium obowiązuje 
także regulamin i plan dnia.

Kiedy klerycy przyjmują strój duchowny, czyli 
sutannę?

Dzieje się to na 3. roku formacji kleryków.

Co można powiedzieć tym, którzy się wahają?

Wątpliwości zawsze pojawiają się u osoby, 
która stara się odczytać swoje powołanie: czy 
jest to miejsce dla mnie, czy sobie poradzę, czy 
podołam pod względem nauki. Jednak semi-
narium jest najlepszym miejscem, gdzie swoje 
powołanie można zweryfikować i czas, któ-
ry się tutaj spędza, nie jest na pewno czasem 
zmarnowanym, więc nie ma się czego bać.

Kamil Kubik

Kleryk Kamil Kubik zaprasza do seminarium



Dziękujemy za po-
sprzątanie kościo-
ła i złożoną ofiarę 
mieszkańcom ulic: 
Mickiewicza, Ko-
chanowskiego i Ko- 
mbatantów. W bieżącym tygodniu prosimy 
o to mieszkańców ulic: Popiełuszki, Wy-
szyńskiego, Kusocińskiego, Wojska Pol-
skiego i Grunwaldzkiej.

Dziękujemy za 
ofiary na pra- 
ce remontowe, 
dzięki którym 
mogliśmy już 
tak wiele zro-
bić. W ostat-
nim czasie zo- 
stały zamontowane nowe drzwi do pleba-
nii i kancelarii. W ciągu tygodnia planuje-
my zakończyć prace w nowej kancelarii, 
która będzie bezpośrednio przy wejściu. 
Dotychczasowa kancelaria zostanie prze-
robiona na mieszkanie dla jeszcze jedne-
go kapłana lub diakona, który być może 
w najbliższym roku będzie u nas na stażu. 
Równocześnie prowadzimy prace w sa- 
lce dla młodzieży oraz w aneksie kuche- 
nnym, który służyć będzie młodzieży i gru- 
pom działającym w parafii. W najbliższym 
czasie ukończymy łazienkę, z której ko-
rzystamy podczas nabożeństw. Dzisiaj 
w ogłoszeniach duszpasterskich Ksiądz 
Proboszcz poda informacje dotyczące bu-
dowy nowego parkingu.

Dzisiaj o godz. 10.00 Msza Święta w inten-
cji Ojczyzny i Narodu Polskiego.

W piątek – 8 maja uro-
czystość św. Stanisła-
wa, biskupa i męczen-
nika, głównego patrona 
Polski. O godz. 10.00  
w kościele katedralnym 
w Bielsku-Białej biskup 
Roman Pindel udzieli 
święceń diakonatu kle-
rykom z naszej diecezji. Z racji uroczystości  
w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźli-
wość od potraw mięsnych.

W sobotę – 9 maja odwiedzimy chorych 
parafian.

W przyszłą niedzielę –  
10 maja o godz. 10.00 
zapraszamy na Mszę 
Świętą w intencji stra-
żaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ja-
wiszowicach. 4 maja 
obchodziliśmy wspomnienie św. Floriana, 
który jest ich patronem. 

Zapraszamy na nabożeństwa majowe – 
codziennie o godz. 17.30. Nadal do-
stępna jest książka Księdza Proboszcza  
pt. „Majowa terapia”, napisana w celu 
przybliżenia tych nabożeństw. Są w niej 
wytłumaczone wszystkie wezwania Litanii 
Loretańskiej, od-
mawianej pod-
czas tych nabo-
żeństw, a także 
różne zagadnie-
nia teologiczne. 
Dochód z książ-
ki przeznaczony 
jest na prace re-
montowe w na-
szej parafii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
3 – 10 maja 2015

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Konto parafii:  
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze
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INTENCJE  MSZALNE 
3 – 10 maja 2015

NIEDZIELA – 3 maja
  7.00 † Tadeusz Radwan
  8.30 † Marian Cacak w 3 r. śm.
10.00     W intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego
10.00 † Władysława Guznowska w 22 r. śm.
11.30 † Maria i Ludwik Gocal
12.30    Msza Święta chrzcielna
18.00 † Tadeusz Goc w 9 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 4 maja
  6.30 † Czesław Jasiewicz
  6.30 † Elżbieta Bielenin
18.00 † Stanisław Hrapkowicz
  
WTOREK – 5 maja
  6.30 † Józef Kachel
  6.30 † Edward Wolas
18.00 † Irena Chrapek
18:00 † Zdzisław Urbańczyk
  
ŚRODA – 6 maja
  6.30 † Czesław Pasko
  6.30 † Kazimierz i Lucyna
  6.30 † Józef i Aniela Skowron z synem 
              Władysławem i synową Zofią
18.00    Wotywna do MB Bolesnej:
    za Radio Maryja, ojca Dyrektora 
              i wszystkich ofiarodawców, oraz za 
              rodzinę Radia Maryja z naszej parafii, 
              za †† wypominanych, † Stanisław 
              i Maria Żak, † Zygmunt Jodłowski, 
          † Stefan Babiuch, † Czesław Stokłosa, 
               † Stanisław Łach, † Franciszek Kubiczek,
             † Anna Faruga
 

CZWARTEK – 7 maja
  6.30     Za kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Adam Salepa w 1 r. śm.
  6.30 † Edward Wolas
18.00 † Aniela Żmuda z dwoma mężami 
             i rodziną
  
PIĄTEK – 8 maja
  6.30 † Stanisław Andryszczak
  6.30 † Stanisław Jaromin
  6.30 † Edward Wolas
  6.30 † Wojciech i Katarzyna Czerwiccy 
              z synem Stanisławem i córką Zofią
18.00 † Czesław Wasztyl
  
SOBOTA – 9 maja
  6.30 † Anna i Jan Zabawa
  6.30 † Maria i Antonina Waliczek
  6.30 † Maria Krzak
  6.30 † Małgorzata i Kazimierz Grzywa
18.00 † Stanisław i Zofia Fajfer z rodzicami
  
NIEDZIELA – 10 maja
  7.00 † Józef Błaś w 13 rocznicę śmierci
  8.30 † Stanisław Winczowski
10.00    O Boże błogosławieństwo i opiekę 
             Św. Floriana dla strażaków 
             z OSP Jawiszowice
10.00 † Stanisław Kolasa z matką Marią
10.00 † Helena i Józef Nycz
11.30    Roczki: Dawid Hrapkowicz, 
             Patryk (roczek) i Oliwia (5 lat) Halscy,
             Martyna Malec
18.00 † Krzysztof Naglik w 1 r. śm.
  


