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Niedzielne espresso         z Proboszczem

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

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, 
żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech 
dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się 
Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym 
to rozmawialiście w drodze?”. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem po-
sprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, 
przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech 
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dzie- 
cko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto 
przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.

Mk 9, 30-37

2 0  w r z e s n i a   2 0 1 5   r o k u N r  4 3  ( 3 6 4 )2 5 .  N i e d z i e l a  Z w y k l a – R o k  B

„Kto, pana zdaniem, jest najlepszym specjalistą w tej dziedzinie” – pyta sędzia. „Oczy-
wiście ja” – odpowiada ekspert. „Czy nie uważa pan tego stwierdzenia za brak skro- 
mności?”. „Nie, wysoki sądzie, przecież zeznaję pod przysięgą”.
Dobrze, że uczniowie mieli poczucie własnej wartości. Przecież znali się wzajemnie, mie- 
li świadomość zarówno swoich zalet, jak i wad. Jednak to nie dla nich, ale do Jezusa 
należała ocena ich przydatności i wyznaczenia pierwszeństwa.
Na skromnym nagrobku Isaaca Newtona widnieje długa lista jego naukowych osią- 
gnięć, która kończy się takim stwierdzeniem: „Niech sobie gratulują śmiertelni, że  
istniała wśród nich taka i tak wielka ozdoba rodzaju ludzkiego”.

Czy można dążyć do władzy?
Jest rzeczą naturalną, że człowiek chciałby 
awansować na wyższe stanowisko, co związane 
jest z większą władzą. Ważne jest, w jaki sposób 
z władzy będzie korzystać. Im większa władza, 
tym większa odpowiedzialność za innych, a im 
większa odpowiedzialność za innych, tym mniej 
dla siebie. Ks. Adam Boniecki w książce: „Va-
demecum generała – czyli czego nie robić i co 

robić, kiedy władza wpadnie Ci w ręce” tak pi-
sze: „Nie bierz zbyt serio pochwał, nie obrażaj 
się. Nie uszczęśliwiaj ludzi według własnej 
miary. Nie zamartwiaj się, nie bądź taki ważny. 
Jeśli widzisz zło i milczysz – podaj się do dymisji. 
Jeśli chcesz się podobać wszystkim, zapisz się 
do orkiestry dętej”.

ks. Eugeniusz Burzyk



Premiera filmu PILECKI 
realizowanego w naszym kościele

Realizowany na terenie Brzeszcz i Jawiszowic, 
a także w podziemiach naszego kościoła, fabula-
ryzowany film dokumentalny „Pilecki” Mirosława 
Krzyszkowskiego będzie miał swoją uroczystą pre- 
mierę w kinie „Wisła” w Brzeszczach w niedzielę 
27 września.  Czynny udział w filmie wzięli człon- 
kowie działającego przy naszej parafii Stowarzy-
szenia Grupa Teatralna „Czwarta Ściana”, mie- 
szkańcy Brzeszcz i okolic – łącznie około 40 
osób. W rolę małego Witolda Pileckiego wcielił 
się Mikołaj Matusik, uczeń Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz ministrant. Premiera powiązana będzie 
z promocją książki „Pilecki. Śladami mojego taty” 
– wywiadu z żyjącym jeszcze synem rotmistrza, 
Andrzejem. Film będzie wyświetlany również 
w kinie „Wisła” od 2 do 8 października. Szczegóły 
na plakatach. 

Film opowiada historię Witolda Pileckiego z per-
spektywy rodziny, w której się wychował i potem 
tej, którą sam stworzył. Pokazuje jego działalność 
społeczną i sposób, w jaki prowadził działania kon- 
spiracyjne w Warszawie oraz w KL Auschwitz.

Dni i godziny emisji filmu: 
02-04.10.2015 godz. 18:00;  
06-08.10.2015 godz. 18.00;



Msza  Św. wotywna o św. Janie Pawle II
22 września 2015 – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o zdrowie dla Krzysztofa, o błogosławieństwo 
Boże z okazji Dnia Działkowca i 20-lecia Rodzinnego Ogródka Działkowego „Jaśmin” – ul. Wałowa, 
o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jana i Heleny w 57 rocznicę ślubu, o zdrowie dla Bogusławy, 
o błogosławieństwo i zdrowie dla Mateusza z okazji imienin i dla żony Moniki.

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: Grzegorz Matusik, 
Tadeusz Zontek w 15 rocznicę śmierci, Irena Chrapek, Helena Rączka, Halina Skrzypiec, Czesław 
Madej, Józef Wiełowicz, Joanna Ciągała, Kazimiera Krokowska w 76 rocznicę śmierci, Mieczysław 
Pulak, Jerzy Rudnicki w 8 rocznicę śmierci, Halina Drabek, Danuta i Mirosław Pokrzywiccy w ro- 
cznicę śmierci, Tadeusz Wajdzik, Edward Wolas, Helena Micor, Czesław Pasko, Stanisław Łach, Sta-
nisław Kotowoda, Zofia Przewoźnik, Rozalia Macura, Ewa Micor-Kmieć, Natalia Midor, Bronisława 
Piecuch, Stanisław Dzidek, Danuta Kordek, Zbigniew Kowalczyk, Stanisław Wajdzik, Jan Kucharski, 
Eleonora Roszak, Halina Polak, Tadeusz Kukla, Teresa Cader, Roman Górka, Teresa Okulanis, Wiesła-
wa Straszewska, Stanisława Bocheńska, Aleksandra Łuniewska, Adam Piwowarski, Maria Kustra, 
Janina Chwieruta, Felicja Fetko, Ludwik Korczyk, Maria Kucał, Elżbieta Kowalczyk, Teresa Głucho-
wska, Władysława Stopa, Maria Noga, Kazimierz Czopkiewicz, Krystyna Kubulus, Halina Drabek.

Ogłoszenia duszpasterskie
20 – 27 września 2015

1. W dzisiejszą niedzielę –  20 września roz-
poczynamy w naszej parafii „Jawiszowickie 
Niedziele Organowe”. Koncerty będą się od- 
bywać przez kolejne cztery niedziele. Roz- 
prowadzane są bezpłatne foldery ze szcze-
gółowym programem, zdjęciami i życiory-
sami wykonawców. Dzisiaj o 19.00 wystąpi 
nasz parafialny Chór Canticum Novum pod 
dyrekcją Zdzisława Kołodzieja. Na organach 
zagra dyr. artystyczny naszych koncertów – 
Wacław Golonka.

2. Przypominamy, że nowa Księga Intencji bę- 
dzie dostępna od poniedziałku – 21 wrze-
śnia. Z uwagi na to, że bardzo duża część 
rezerwacji nie była realizowana, informu-
jemy, że nie będzie już tej praktyki. Bywało 
tak, że przepadało kilka rezerwacji w tygo-
dniu, nierzadko w niedzielę czy święta, a by- 
ło już za późno, by inni parafianie mogli ten 
termin wykorzystać. Dlatego Mszę Św. za-
mawiamy od razu, z pełną odpowiedzialno-
ścią i wszystkimi konsekwencjami.

3. Dziękujemy za ofiary na brukowanie i zago-
spodarowanie przestrzeni wokół kościoła 
złożone w ubiegłą i dzisiejszą niedzielę. 

4. Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie Łagiewnikach odbędzie 
się w sobotę – 26 września. 

 O godz. 10.00 Msza Święta w Centrum św. 
Jana Pawła  II, o godz. 11.00 zwiedzanie 
Muzeum z przewodnikiem, a potem czas 
wolny. Następnie wyjazd do Czernej, zwie- 
dzanie sanktuarium Matki Bożej Szkaple-
rznej i Droga Krzyżowa. Wyjazd o godz. 
7.00, koszt 50 zł, zapisy w zakrystii. Kontakt 
telefoniczny: 32 737 28 85.

5. Dziękujemy za sprzątanie 
kościoła i złożoną ofiarę, 
także na kwiaty, mieszkań-
com bloków nr 49 i 50. 
W bieżącym tygodniu prosimy mieszkańców 
bloku nr 1 z Osiedla Paderewskiego.

6. W przyszłą niedzielę – 27 wrze-
śnia do puszek przy wyjściu z ko-
ścioła składamy ofiary na Die- 
cezjalne Radio „Anioł Beskidów” 
i Uniwersytet Papieski im. Jana 
Pawła II w Krakowie.



Intencje mszalne
20 – 27 września 2015

Adres parafii:
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Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 
tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

NIEDZIELA – 20 września
  7.00 † Ewa i Józef Dudek
  8.30  W intencji Teresy i Mariana 

z okazji 40 rocznicy ślubu
10.00 † Andrzej Tarnowski z rodzicami 

i teściami, † Halina Marek 
z mężem

11.30  W intencji Joanny i Sławomira 
z okazji 20 rocznicy ślubu

18.00 † Emil Kolber w 2 rocznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK – 21 września
  6.30 † Teresa Okulanis
  6.30 † Helena Świątek
18.00  Rezerwacja [Lenik]

WTOREK – 22 września
  6.30 † Teresa Okulanis
  6.30 † Helena Świątek
18.00  Wotywna o św. Janie Pawle II

ŚRODA – 23 września
  6.30 † Teresa Okulanis
  6.30 † Helena Świątek
18.00  Wotywna do MB Bolesnej:
  o zdrowie i błogosławieństwo Bo- 

że dla ks. Marcina Puchałki z oka- 
zji urodzin [NSPJ], o Boże błogo- 
sławieństwo dla Marii i Krzysztofa 
w 35 rocznicę ślubu, † Adam Piwo-
warski, † Marian Pałka z zięciem, 
† Andrzej Radwan w rocznicę śm.

CZWARTEK – 24 września
  6.30 † Kazimierz Szatan w 17 rocznicę 

śmierci
  6.30 † Helena Świątek
  6.30 † Czesław Gębicki
18.00 † Eugeniusz Kosek w 2 rocznicę 

śmierci

PIĄTEK – 25 września
  6.30 † Wiesław Okruta w 1 rocznicę śm.
  6.30 † Joanna Ciągała
  6.30 † Czesław Gębicki
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla księdza proboszcza 
Eugeniusz Burzyka z okazji 
urodzin [NSPJ]

SOBOTA – 26 września
  6.30 † Roman Górka
  6.30 † Aleksandra Łuniewska
  6.30 † Joanna Ciągała
  6.30 † Felicja Fetko
18.00 † Józef i Zofia Faruga

NIEDZIELA – 27 września
  7.00 † Grażyna Pach w 14 rocznicę śm.
  8.30 † Fryderyk Moskała w 8 rocznicę 

śmierci
10.00 † Zdzisław Mikuła w 25 rocznicę 

śmierci
10.00 † Rajmund Obłąk w 28 rocznicę 

śmierci z ojcem Czesławem
11.30  O zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla ojca Rafała Walczyka, 
oraz ks. Michała Gajzlera z okazji 
imienin [NSPJ]

18.00 † Tadeusz Łęcki w 20 rocznicę śm.



Otrzymaliśmy kilka razy więcej  
niż prosiliśmy

Prawie tysiąc wiernych uczestniczyło 15 wrze-
śnia we Mszy Świętej odpustowej w naszej pa-
rafii. Uroczystej sumie przewodniczył biskup 
Piotr Greger. „Modlitwa nie jest dodatkiem do 
życia, lecz bardzo ważnym z jego trzech ele-
mentów, oprócz pracy i odpoczynku” – powie-
dział w homilii Ksiądz Biskup. Wskazał na przy-
kład stojącej pod krzyżem Maryi, która mimo iż 
nie wypowiedziała ani jednego słowa, to jednak 

najważniejsza była jej obecność. Podobnie jest 
i w naszej modlitwie: liczy się przede wszyst-
kim obecność przed Bogiem.

Proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk przy-
pomniał, że dokładnie rok temu prosił Matkę 
Bożą Bolesną o wstawiennictwo w ważnych pa-
rafialnych sprawach, dotyczących duszpaster-
stwa, katechezy, a także przeprowadzanych re- 
montów: „Marzyłem o tym, aby Matka Boża wy-
prosiła nam przynajmniej połowę planowanych 
przedsięwzięć. Otrzymaliśmy jednak kilka razy 
więcej, niż prosiliśmy. Dlatego z jeszcze więk-
szą wiarą przedstawiamy jej nasze tegoroczne 
ambitne plany”. Ksiądz Proboszcz podziękował 
Księdzu Biskupowi za życzliwe zainteresowa-
nie parafią oraz wielokrotnie okazaną wszech-
stronną pomoc. 

Podczas Mszy Świętej śpiewał parafialny chór 
i schola. Obecni byli górnicy z KWK Brzeszcze 
ze swoim sztandarem, członkinie Koła Gospo-

dyń Wiejskich w strojach regio-
nalnych, a także przedstawiciele 
grup formacyjnych działających 
w parafii. 

Przygotowanie do odpustu roz-
poczęło się już w niedzielę – 13 
września, kiedy kazania wygło- 
sił ks. dr Marek Studenski – wika-
riusz generalny naszej diecezji. 
W poniedziałek – 14 września ca- 
ły dzień była okazja do spowiedzi. 
W sam dzień odpustu – 15 wrze-
śnia od 8.30 do 18.00 było wysta- 
wienie Najświętszego Sakrmen-
tu i adoracja.




