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Niedzielne espresso         z Proboszczem

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

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy 
przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie do- 
brym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabi-
jaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij 
swego ojca i matkę»”. On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego prze-
strzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego 
i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj 
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. 
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wie-
le posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: 
„Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”.

Mk 10, 17-23
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Jest takie powiedzenie, że jeśli ktoś mówi: „Za pieniądze nie można kupić szczęścia”,  
to chyba nie wie, gdzie robić zakupy – pisze Daniel Nettle.
Bogaty człowiek, który nie był w stanie sprzedać całego swojego majątku i rozdać pienię-
dzy ubogim, spochmurniał i odszedł od Jezusa zasmucony.
Ewangelia mówi, że odszedł zasmucony; nie jest powiedziane, że nadal potrafił cieszyć 
się jak przedtem tym, co posiada – zauważa Julia Hartwig.

Czy pieniądze i dobra materialne są złe?
Ojciec Joachim Badeni już przed II wojną światową nosił się z myślą 
wstąpienia do zakonu. Martwił się jednak, co będzie z jego majątkiem, 
a właściwie z dwoma, bo jeden odziedziczył po ojcu, a drugi czekał na 
niego w przyszłości po stryju. Rok później wybuchła wojna i wszystko 
stracił. Z lekkim sercem przekroczył furtę zakonną, bo nie musiał się 
już martwić o dobra czy spadki. Podczas wojny całym jego majątkiem 
był wojskowy płaszcz i buty, a w zakonie skromna cela. „Wcześniej, 
niestety, byłem bogaty, a pieniądz szkodzi moralnie człowiekowi” – 

wspomina o. Badeni. Zdobywanie rzeczy i wartości materialnych to często źródło słusznej satysfakcji 
i radości, ale czy czasem ta radość nie jest zbyt wielka? Gromadząc rzeczy pamiętajmy o tym, że 
więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu.

ks. Eugeniusz Burzyk



Trzeci koncert „Niedziel Organowych”

Podczas trzeciego koncertu, w ramach „Niedziel 
Organowych” 4 października w naszym kościele 
wystąpili artyści z Republiki Czeskiej: Pavel Svo-
boda – organy oraz Iva Kramperová – skrzypce. Już 
tradycyjnie, dzięki kamerze, projektorowi i ekra-
nowi, grających na chórze artystów można było 
oglądać w czasie rzeczywistym. Wykonali utwory 
m.in. Jana Sebastiana Bacha, Franza Schuberta 
i Giuseppe Tartiniego.

Rozpoczynając koncert proboszcz ks. Eugeniusz 
Burzyk stwierdził, że muzyka sakralna łączy ludzi 
różnych narodowości, poglądów i religii: „Gdy-
byśmy częściej słuchali muzyki sakralnej byli- 

byśmy ludźmi łagodniejszymi i skuteczniejszymi 
w działaniu. Inaczej wyglądałoby nasze życie spo-
łeczne, gdyby politycy i ludzie władzy częściej słu-
chali muzyki sakralnej”.

Tym razem frekwencja również była duża; w kon- 
cercie uczestniczyło ponad czterysta osób. Nowa 
forma przekazu koncertu wbudziła ogromne zain- 
teresowanie parafian. Niektórzy przyszli z cieka-
wości, by zobaczyć artystów na ekranie, jednak po 
koncercie deklarowali, że dzięki tej formie przeka-
zu stają się miłośnikami muzyki organowej.

Koncert prowadził jego dyrektor artystyczny, zna- 
ny organista i nauczyciel akademicki, dr hab. Wa-
cław Golonka. Nad organizacją imprezy od począt-
ku czuwała Grupa Specjalna dorosłych i młodzie- 
ży. W sprzedaży dostępna była płyta Pavla Svobo- 
dy „Historical organ” z najlepszy-
mi utworami muzyki organowej.

„Niech dzisiejszy koncert przyczy-
ni się do naszej duchowej przemia-
ny, a muzyka wypełniająca nasze 
dusze oraz serca prowadzi nas do 
Boga, a tym samym do drugiego 
człowieka” – powiedział na zakoń-
czenie ks. Eugeniusz Burzyk.

Dzisiaj zapraszamy na koncert finałowy
Wacław Golonka – organy (Bielsko-Biała) 

Zespół wokalno-instrumentalny  
H. and M. project:

Henryka Pałus – wokal 
Maria Jędrysik – wokal 

Mikołaj Bienek – instrumenty klawiszowe 
Adam Jędrysik – gitara 

Mateusz Szewczyk – gitara basowa



Ogłoszenia duszpasterskie
11  – 18 października 2015

Statystyka – wrzesień 2015
Zmarli:

† Marian Wawrzyczek, lat 71
† Eugeniusz Kapuściński, lat 82
† Ryszard Uziembło, lat 74
† Lucyna Sikora, lat 69
† Ryszard Wilkosz, lat 62

Zapowiedzi:

Chrzty:

1.  W dzisiejszą niedzielę – o godz. 19.00 kon-
cert finałowy „Jawiszowickich Niedziel Or- 
ganowych” pt. „Między klasyką a współcze-
snością”. Na organach zagra Wacław Golon-
ka – dyrektor artystyczny naszych koncertów. 
Wystąpią wokalistki: Henryka Pałus oraz Ma-
ria Jędrysik z zespołem H. and M. project.

2. Dzisiaj z okazji Dnia Papieskiego do puszek 
składamy ofiary na Papieski Fundusz Stypen-
dialny. 

3. Od jutra – po każdej Mszy Świętej i w godzi- 
nach urzędowania kancelarii – przyjmujemy 
wypominki listopadowe i roczne. Wypominki 
to tradycyjna modlitwa Kościoła za naszych 
zmarłych, którzy odeszli pojednani z Bogiem, 
ale muszą jeszcze odpokutować za grzechy 
w czyśćcu. Nasza pamięć o nich – dzięki wy- 
pominkom – może skrócić im cierpienia i przy- 
spieszyć spotkanie z Bogiem w niebie.

4. Codziennie o 17.30 nabożeństwa różańcowe; 
we wtorek zapraszamy uczniów szkoły pod-
stawowej.

5. W piątek – 16 października, z racji trzeciego 
piątku miesiąca, nabożeństwo do Miłosier-
dzia Bożego.

6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i zło- 
żoną ofiarę mieszkańcom bloku nr 3 z os. 
Paderewskiego. W bieżącym tygodniu prosi-
my mieszkańców bloku nr 4 z tego osiedla.

7. Dziękujemy za ofiary złożone na prace re-
montowe. 

8. W najbliższą niedzielę – 18 października spe-
cjalna składka, uzupełniająca.

9. Działająca przy naszej parafii Grupa Teatral-
na „Czwarta Ściana” zaprasza na premierę 
przedstawienia „Zakochana syrenka” na mo-
tywach baśni Christiana Andersena, w nie-
dzielę 18 października o godz. 13.30 i 16.00 
w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. Wstęp na 
przedstawienia jest bezpłatny; po nich od- 
będzie się zbiórka pieniędzy na leczenie i re-
habilitację podopiecznych Stowarzyszenia. 
Wejściówki do odbioru w Ośrodku Kultury.

10. Przy wyjściu z kościoła młodzież rozprowa-
dza nasz tygodnik „Mater Dolorosa”, albu- 
my i książkę pt. „Różaniec łatwy do przeł-
knięcia”. Są jeszcze bezpłatne pamiątkowe 
foldery z programem, zdjęciami i życiorysami 
wykonawców koncertów.



Intencje mszalne
11  – 18 października 2015
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NIEDZIELA – 11 października
  7.00 † Emil Kolber
  8.30 † Urszula Koźbiał
10.00 † Henryk Bąba z córką Jolantą
11.30  Roczki: Antoni Bartula, Marcel Biele- 

nin, Adam Chrapek, Lilianna Haczek, 
Marianna Korjakowska, Hubert Łu-
kowicz, Wojciech Waleryn

11.30  Dziękczynna w 1 r. ślubu z  prośbą 
o błogosławieństwo Boże dla Piotra 
i Małgorzaty z córeczką Zuzią

18.00 † Józef Wątor

PONIEDZIAŁEK – 12 października
  6.30 † Edward (10 rocz. śm.)  

i Maria (7 rocz. śm.) Brańka
  6.30 † Józef Wiełowicz
18.00 † Ewa Micor-Kmieć

WTOREK – 13 października
  6.30 † Krzysztof Hatala w 2 rocz. śm.
  6.30 † Maria Kustra
18.00  Msza Fatimska: za rodziny z naszej 

parafii oddalone od Boga [Róże], za 
dzieci i młodzież z naszej parafii, 
w pewnej intencji, o zdrowie w rodzi- 
nie, † Edward Matysiak, † ks. Zbi-
gniew Wszołek, † ks. Andrzej Wąchal

ŚRODA – 14 października
  6.30 † Maria Pływacz w 7 rocz. śm.
  6.30 † Maria Kustra
18.00   Msza wotywna do MB Bolesnej:
  za nauczycieli, katechetów oraz pe- 

dagogów, za †† pracowników oświa- 
ty, naszych nauczycieli, wychowaw-
ców i profesorów, † Teresa Okulanis, 
† Stanisław Wajdzik, † Adam Piwo-
warski, † Joanna (10 r. śm.) i Stefan 
(11 r. śm.) Kempa, † Kazimierz Czop-
kiewicz

CZWARTEK – 15 października
  6.30 † Józef Wiełowicz
  6.30 †  Maria Kustra
  6.30 † Kazimierz Czopkiewicz
18.00 † Mieczysław Kózka w 6 rocz. śm.

PIĄTEK – 16 października
  6.30 † Felicja Fetko
  6.30 † Eugeniusz i Anna Glondys
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla 

Przemysława z rodziną
18.00 † Jan Ochman z rodzicami i teściami

SOBOTA – 17 października
  6.30 † Teresa Okulanis
  6.30 † Wiktoria i Zbigniew Morawscy
  6.30 † Mieczysław Pulak
  6.30 † Maria Noga
18.00   † Z rodzin Rezik i Chromik

NIEDZIELA – 18 października
  7.00 † Elżbieta i Franciszek Krysta 

z wnukiem Wojciechem
  8.30 † Krzysztof Garlicki w 19 rocz. śm.
10.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla ks. Edwarda Baniaka i ks. Łuka-
sza Wieczorkowskiego z okazji imie-
nin [NSPJ]

10.00 † Janina Dzwigaj
11.30 † Sylwester Majcherczyk w 6 r. śm.
18.00 † Kazimierz Chowaniec w 5 r. śm.


