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z Proboszczem

Jezus przywołał uczniów do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy
uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć
swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami
chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo
i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu”.

Mk 10, 42-45

Hrabia Maurycy Zamoyski upominał syna: To, że się spóźniasz na obiad, to twoja sprawa

– zrujnujesz zdrowie; gorzej, że lekceważąc pracę kucharki, pozbawiasz ją satysfakcji
z pracy, a tym samym szacunku.

Jezus nie przyszedł na świat po to, by mu służono, lecz aby służyć. Takiej samej postawy

wymaga od swoich uczniów: „A kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym” (Mk 10, 43).

Ksiądz

Marek Starowieyski wspomina jak po wojnie matka pracowała fizycznie, a jej
przełożeni, dawni fornale, zwracali się do niej z życzliwością i bez ironii: „Czy jaśnie pani
zechciałaby wypielić kapustę?”.

Mamy rządzić czy służyć?
Jezus nie przyszedł na świat po to, by mu służono, lecz aby służyć. Takiej postawy wymaga od
uczniów: „A kto by między wami chciał się stać
wielki, niech będzie sługą waszym”. Czy doceniamy znaczenie prac służebnych i zaangażowanie
ludzi, którzy w różnych sytuacjach nam usługują? Każda praca musi być traktowana jak służba,
a im wyższe stanowisko, tym świadomość służby powinna być większa. Katechizm przypomina
uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Są
nimi dzieła miłości, przez które przychodzimy
z pomocą bliźniemu w przeróżnych potrzebach.
Wszystkie uczynki miłosierdzia, także upomina-

nie grzeszących czy pouczanie, powinny być traktowane jak służba, z miłością.

Uczynki miłosierdzia względem duszy:

1. Grzeszących upominać. 2. Nieumiejętnych pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia względem ciała:

1. Głodnych nakarmić. 2. Spragnionych napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7. Umarłych
pogrzebać.
ks. Eugeniusz Burzyk

Koncert finałowy „Niedziel Organowych”

Prawie 800 osób uczestniczyło w finałowym koncercie „21. Jawiszowickich Niedziel Organowych”,
który pod hasłem „Między klasyką a współczesnością – organy klasyczne a elektroniczne” odbył się
11 października w naszym kościele.
Na organach zagrał dyrektor artystyczny koncertów – dr hab. Wacław Golonka. W pierwszej części, która odbyła
na chórze i w czasie rzeczywistym była
transmitowana na ekran w kościele,
Henryka Pałus oraz Maria Jędrysik przy
akompaniamencie organów wykonały
utwory J. S. Bacha, G. Cacciniego oraz
C.Francka. Drugą część – współczesne
pieśni religijne – zaprezentowały już z prezbiterium, z zespołem H. and M. project w składzie: Mikołaj Bieniek
– instrumenty klawiszowe, Adam
Jędrysik – gitara akustyczna i Mateusz Szewczyk – gitara basowa.
„Czy muzyka jest do zbawienia koniecznie potrzebna? – pytał proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk. – Oczywiście, że nie, ale dzięki pięknej muzyce, takiej jak dzisiejsza, i na naszych poprzednich koncertach, wielu ludzi mogło odtworzyć się
na świat nadprzyrodzony i może po raz pierwszy
w życiu poczuć obecność Boga”.

Proboszcz podziękował dyrektorowi artystycznemu za przygotowanie programu koncertów; sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu,
Bankowi Spółdzielczemu w Miedźnej, sponsorowi
anonimowemu, a także Towarzystwu „Cyklista”
z Przecieszyna za bezpłatne umieszczenie plakatów na swoich kilkudziesięciu tablicach ogłoszeniowych w całej Gminie. Słowa podziękowania skierował też do Grupy Specjalnej dorosłych i młodzieży, czuwającej nad przygotowaniem i przebiegiem
wszystkich koncertów.
Na zakończenie artyści wspólnie z uczestnikami
koncertu odśpiewali Apel Jasnogórski, a proboszcz
udzielił błogosławieństwa.

Ogłoszenia duszpasterskie
18 – 25 października 2015

1. Dzisiejsza Niedziela obchodzona jest w kościele jako Światowy Dzień Misyjny, który
rozpoczyna Tydzień Misyjny. Przy wyjściu
z kościoła można złożyć ofiarę na misje.
2. Po każdej Mszy i w godzinach urzędowania
kancelarii przyjmujemy wypominki. Zastanówmy się, czy ktoś z bliskich zmarłych nie
czeka w czyśćcu na naszą wypominkową modlitwę, która skróci mu cierpienia i przyspieszy spotkanie z Bogiem.

5.

3. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz.
17.30. We wtorek zapraszamy uczniów SP.
4. W czwartek – 22 października obchodzić będziemy 3. rocznicę konsekracji naszego Kościoła. W tym dniu przypada wspomnienie
Świętego Jana Pawła II, który
również patronuje naszemu
kościołowi. Uroczystej sumie
odpustowej o 18.00 przewodniczył będzie kanclerz Kurii
Diecezjalnej – ks. Adam Bieniek. Msza zostanie odprawiona w intencji budowniczych, ofiarodawców i fundatorów naszej świątyni. Podczas
Eucharystii pamiętać będziemy o tych, któ-

6.

7.

8.
9.

rzy w skrajnie trudnych warunkach rozpoczęli budowę tego kościoła, przede wszystkim o księdzu Edwardzie Baniaku i ówczesnych parafianach. Uczestnictwo w tej dziękczynnej Mszy to moralny obowiązek całej parafii. Zapraszamy chór parafialny, scholę,
panie z Koła Gospodyń Wiejskich, górników
i strażaków ze sztandarami. Msze o godz.
8.00, 10.00 i 18.00.
W środę – 21 października przez cały dzień
będzie okazja do spowiedzi. Msze Św. o godz.
8.00, i 18.00. Prosimy o dostosowanie się do
wyznaczonych godzin: 08.30–10.00; 10.30–
12.00; 14.30–16.00; 16.30–18.00.
Zapraszamy wszystkich chłopców (od klasy
III Szkoły Podstawowej) na spotkanie przygotowujące do posługi ministranta. Spotkanie
odbędzie się w piątek o godzinie 17.00.
Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę mieszkańcom bloku nr 4 z os. Paderewskiego. W bieżącym tygodniu prosimy
mieszkańców bloku nr 5 z tego osiedla.
Listopadowe odwiedziny chorych będą w sobotę – 31 października.
Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.

Msza Św. wotywna o św. Janie Pawle II
22 października 2015 – godz. 10.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o zdrowie dla Krzysztofa, dziękczynna za 82
lata życia z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Krystyny, o błogosławieństwo Boże dla Tadeusza
Janickiego, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Łukasza w 18 rocznicę urodzin, o Błogosławieństwo
Boże i potrzebne łaski dla mieszkańców bloku nr 2 z os. Paderewskiego, dziękczynno-błagalna oraz
o błogosławieństwo Boże dla Krystyny z okazji 82 r. urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo Boże
oraz ulgę w cierpieniu dla męża Stanisława, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Bogusławy
i Zbigniewa z okazji 32 r. ślubu, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Anny i Tomasza z okazji 6 r.
ślubu, o zdrowie dla Jana.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: Grzegorz Matusik,
Irena Chrapek, Helena Rączka, Teresa Okulanis, Augustyn Łopatka z synem Krzysztofem, Jan Gajda, Mieczysław Pulak, Helena Micor, Czesław Pasko, Stanisław Łach, Stanisław Kotowoda, Zofia
Przewoźnik, Ewa Micor-Kmieć, Natalia Midor, Bronisława Piecuch, Stanisław Dzidek, Danuta Kordek, Zbigniew Kowalczyk, Stanisław Wajdzik, Jan Kucharski, Halina Polak, Tadeusz Kukla, Teresa
Cader, Roman Górka, Wiesława Straszewska, Stanisława Bocheńska, Aleksandra Łuniewska, Joanna Ciągała, Adam Piwowarski, Maria Kustra, Janina Chwieruta, Felicja Fetko, Ludwik Korczyk,
Józef Wiełowicz, Maria Kucał, Elżbieta Kowalczyk, Teresa Głuchowska, Władysława Stopa, Maria
Noga, Kazimierz Czopkiewicz, Krystyna Kubulus, Halina Drabek, Maria Wawrzyczek, Eugeniusz
Kapuściński, Lucyna Sikora, Ryszard Wilkosz, Maria Obiedzińska.

Intencje mszalne

18 – 25 października 2015
NIEDZIELA – 18 października
7.00

† Elżbieta i Franciszek Krysta
z wnukiem Wojciechem
8.30 † Krzysztof Garlicki w 19 r. śm.
10.00 † O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla ks. Edwarda Baniaka i ks. Łukasza Wieczorkowskiego z okazji
imienin [NSPJ]
10.00 † Janina Dzwigaj
11.30 † Sylwester Majcherczyk w 3 r. śm.
18.00 † Kazimierz Chowaniec w 5 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 19 października
6.30 †
6.30 †
		
18.00 †

Mieczysław Pulak
Alojza Maciejczyk z mężem
i córką Jadwigą
Anna i Władysław Faltus w r. śm.

WTOREK – 20 października
6.30 †
6.30 †
		
18.00 †

Mieczysław Pulak
Alojza Maciejczyk z mężem
i córką Janiną
Stanisław Szpak w 2 r. śm., † Józefa
Jochymek w 14 r. śm.

ŚRODA – 21 października, spowiedź
8.00 †
8.00 †
		
18.00		
		

Felicja Fetko
Alojza Maciejczyk z mężem
i córką Janiną
Msza wotywna do MB Bolesnej:
o błogosławieństwo Boże dla sprzątających z bloku nr 46, o zdrowie dla
męża, † Józef Wiełowicz, † Maria Góra, † Joanna Ciągała, † Antonina Iżyk,
† Kazimierz Czopkiewicz, † Eugeniusz
Kapuściński

CZWARTEK – 22 października, Odpust
8.00 †
8.00 †
8.00 †
8.00 †
10.00		
18.00		

Maria Stachura
Franciszek i Emilia Dubiel
Stanisław Krauzowicz z rodzicami
Adam Piwowarski
Wotywna do Świętego Jana Pawła II
Suma odpustowa

PIĄTEK – 23 października
6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Anna Michewicz
Felicja Fetko
Jerzy
Kamil Łacek

SOBOTA – 24 października
6.30 †
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00 †

Kamil Łacek w 1 r. śm.
Mieczysław Pulak
Maria Noga
Joanna Ciągała
Mieczysława Brzeziecka w 12 r. śm.

NIEDZIELA – 25 października
7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

† Wiesław Jasiński w 10 r. śm.
z matką Zofią
† Marian Oleksy w 6 r. śm.
† Marian Pałka w 2 r. śm.
† Stanisław Kluczny w 14 r. śm.
z teściami
† Beata Rusek w 3 r. śm. oraz †† rodzice Maria i Grzegorz Wochowscy
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