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z Proboszczem

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej
jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami
pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia,
niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla
ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść
do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła,
gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie”.

Mk 9, 42-48

„Piękne słowa oraz przymilny wygląd rzadko łączą się z prawdziwą cnotą” – pisał w swoich
Dialogach Konfucjusz – chiński mędrzec.

Jezusowi nie chodzi o to, byśmy obcinali ręce czy nogi, ale o zdecydowaną walkę ze złem,
które często przybiera atrakcyjną postać.

„Amen” powiedziane Bogu oznacza serię „nie” rzuconych w twarz wielu sprawom, idolom, panom – uważa Alessandro Pronzato.

Czym jest zgorszenie?
Zgorszenie błędnie utożsamiane bywa z oburzeniem. Jest ono wywołaniem zła duchowego u innej osoby. Grzech zgorszenia polega
na tym, że z powodu czyjegoś działania, na przykład złego czynu
lub przykładu, najczęściej dokonanego przez człowieka, który jest
autorytetem, ktoś staje się gorszy. Zaczyna wątpić, czy warto wybierać dobro i respektować wartości. Dotyczy to nie tylko kapłanów, bo każdy z nas jest za kogoś
odpowiedzialny. Przestrzegając przed zgorszeniem Jezus mówi: „Kto by się stał powodem grzechu
dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić
go w morze”. Człowiek powinien unikać sytuacji, w których może dojść do zgorszenia. Czasem zbytnia uległość wobec na pozór miłych ludzi może być przyczyną grzechu. Bądźmy otwarci na innych,
jednak uczmy się mówić „nie” w sytuacjach dwuznacznych.
ks. Eugeniusz Burzyk

Inauguracja „Niedziel Organowych”

Ponad 500 osób uczestniczyło 20 września w inauguracji „21. Jawiszowickich Niedziel Organowych”, które odbywać się będą w naszym kościele
przez cztery kolejne niedziele. Proboszcz parafii
ks. Eugeniusz Burzyk podkreślił, że jest to nie tylko wydarzenie artystyczne, ale także duchowe i religijne, znane i doceniane w całym regionie.
Podczas pierwszego koncertu znany organista i nauczyciel akademicki – dr hab. Wacław Golonka wykonał m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha, Georga
Böhma, Josefa Segera i Johna Stanley’a, a Chór
Canticum Novum pod dyr. Zdzisława Kołodzieja
zaprezentował Pieśni Maryjne.
Po raz pierwszy publiczność mogła nie tylko słuchać utworów wykonywanych przez organistę, ale
w czasie rzeczywistym oglądać go na ekranie. „Na
25 koncertów w tym roku, to dopiero drugi raz, poza katedrą w Szczecinie, kiedy mogłem w ten sposób prowadzić koncert; nie tylko grać ale i wprowadzać słuchaczy w wykonywany utwór, prezentować im zasadę działania organów; to niecodzienny
sposób zbliżenia organisty do słuchaczy” – powiedział dr hab. Wacław Golonka, który jest również dyrektorem artystycznym „Jawiszowickich
Niedziel Organowych”. Stwierdził, że mimo ponad
20-letniej praktyki koncertowej dzisiejszy występ
zrobił na nim niesamowite wrażenie jeśli chodzi
o kontakt z publicznością. Wspomniał, że pierwszy

raz miał taką okazję 12 lat temu w Berlinie, od
tego czasu zdarza mu się to niezmiernie rzadko.
Ks. Eugeniusz Burzyk przypomniał słowa św. Augustyna, który twierdził, że kto śpiewa, dwa razy
się modli. „To zgrabne powiedzenie nie musi być
prawdziwe, bo czasem śpiewają ludzie, którzy
z modlitwą mają niewiele wspólnego. Jednak na
pewno można powiedzieć, że temu, kto śpiewa,
modli się łatwiej, a człowiek, który słucha pięknego śpiewu i muzyki modli się lepiej i skuteczniej”
– dodał ksiądz proboszcz. Podziękował Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu, Bankowi Spółdzielczemu w Miedźnej oraz anonimowej osobie
za finansowe wsparcie koncertów. Słowa podziękowania skierował również do Towarzystwa „Cyklista” za bezpłatne umieszczenie plakatów na swoich tablicach ogłoszeniowych w naszej Gminie,
a także do specjalnej grupy młodzieży i dorosłych
zaangażowanej w rozpropagowanie koncertów.
„Artyści stworzyli dzisiaj atmosferę modlitwy, odczuwamy obecność Boga, istnienie rzeczywistości
nadprzyrodzonej, a tam gdzie działa Bóg człowiek
powinien milczeć. Po tak pięknej modlitwie można
tylko udzielić błogosławieństwa” – powiedział na
zakończenie koncertu ks. Eugeniusz Burzyk.
Dzisiaj zapraszamy na koncert
Marka Stefańskiego – organy
Tomasza Ślusarczyka – trąbka

Ogłoszenia duszpasterskie

27 września – 4 października 2015
1. W dzisiejszą niedzielę – o godz. 19.00 kolejny
koncert w ramach „Jawiszowickich Niedziel
Organowych”. Na organach zagra Marek Stefański, na trąbce Tomasz Ślusarczyk. Tak jak
w ubiegłą niedzielę artystów można będzie
oglądać w czasie rzeczywistym na ekranie.

4. W czwartek – 1 października o godzinie 19.00 zapraszamy młodzież na Mszę Świętą oraz spotkanie informacyjne dotyczące
Światowych Dni Młodzieży. Rozpoczynamy zapisy, które są związane z procedurami rejestracyjnymi grup parafialnych.
5. W bieżącym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota
miesiąca. Okazja do spowiedzi
w czwartek i piątek od godz.
17.00 – 18.00. Odwiedziny chorych, w sobotę od godziny 9.00.

M. A. Charpentier

Preludium „Te Deum”
(na trąbkę i organy)

J. L. Krebs

Fantazja chorałowa
i fuga G-dur

J. Clarke

Suite for the theatre
(na trąbkę i organy)

J. S. Bach

Recytatyw i Aria z Kantaty
BWV 1083
(opracowanie na organy
M. Stefański)
Wachet auf, ruft uns
die Stimme BWV 645

G. F. Haendel

Suita D-dur “Water Music”:
Ouverture, Gigue, Air,
March I, March II
(na trąbkę i organy)

J. S. Bach

Fuga sopra il
Magnificat BWV 733

P. J. Veyvanovsky

Sonata g-moll
(na trąbkę i organy)

2. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Diecezjalne Radio „Anioł Beskidów”.

3. We wtorek – 29 września zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania. Spotkanie odbędzie się po Mszy Św. wieczornej
w kaplicy.

6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę, także na kwiaty,
mieszkańcom bloku nr 1 z os. Paderewskiego. W bieżącym tygodniu prosimy mieszkańców bloku nr 2 z tego osiedla.
7. Przy wyjściu z kościoła młodzież rozprowadza
nasz tygodnik „Mater Dolorosa”, inne tygodniki oraz nowe albumy. Dostępne są jeszcze
bezpłatne foldery ze szczegółowym programem, zdjęciami i życiorysami wykonawców
naszych koncertów.
8. Dziękujemy za ofiary
złożone na prace remontowe, dzięki którym możemy kończyć
kolejne inwestycje.
-- W bieżącym tygodniu zostanie ukończona
toaleta na piętrze kościoła, z której można
korzystać podczas nabożeństw.
-- Kontynuujemy remont salki dla ministrantów i lektorów.
-- Trwa śrutowanie i malowane płotu od ulicy
Wyszyńskiego.
-- Zamówiliśmy pierwsze
krzewy do posadzenia
w rabatach pod kościołem. Mamy nadzieję,
że w najbliższych tygodniach będziemy mogli
je zakupić.

Intencje mszalne

27 września – 4 października 2015
NIEDZIELA – 27 września
7.00
8.30
10.00
10.00

†
†
†
†

Grażyna Pach w 14 rocznicę śm.
Fryderyk Moskała w 8 rocz. śm.
Zdzisław Mikuła w 25 rocz. śm.
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 rocz. śm.
PONIEDZIAŁEK – 28 września
6.30 † Emil i Urszula Walaszek
6.30 † Aleksandra Łuniewska
18.00 † Janusz Drabek w 4 rocz. śm.
WTOREK – 29 września
6.30		 Msza dziękczynno-błagalna
6.30 † Adam Piwowarski
18.00 † Zofia Szczepańska z mężem
Janem i synem Tadeuszem
18.00 † Michał Hotloś
ŚRODA
6.30 †
6.30 †
18.00		
		

– 30 września
Roman Górka
Joanna Ciągała
Msza Wotywna do MB Bolesnej:
† Teresa Okulanis, † Adam Piwowarski, † ks. Andrzej Wąchal,
†† z rodziny

PIĄTEK
6.30 †
6.30 †
6.30 †

– 2 października
Felicja Fetko
Franciszek Piotrowski
Karol i Stefania Górny
z synem Tadeuszem
i zięciem Władysławem
18.00		 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ojca Amosa Smolarka, ojca
Adriana Maźnickiego oraz kleryka Kamila Kubika [NSPJ]
SOBOTA – 3 października
6.30 † Piotr Korczyk
6.30 † Teresa Cader
6.30 † Teresa Okulanis
6.30 † Felicja Fetko
18.00 † Leszek i Stanisława Kliś
z rodzicami
NIEDZIELA – 4 października
7.00 † Franciszek i Regina Tchurzewscy
8.30 † Stanisława Słoniszko w 2 rocznicę śmierci
10.00 † Edward Chwierut w 4 rocz. śm.
11.30		 Rezerwacja [Szczepański]
12.30		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Jan Kobiałka w 6 rocz. śm.

CZWARTEK – 1 października
6.30 † Joanna Ciągała
6.30 † Czesław Gębicki
6.30		 Rezerwacja [misje]
18.00 † Janina Naglik w rocz. śm.
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