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Niedzielne espresso         z Proboszczem

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

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, 
niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. 
Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu 
Dawida, ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. 
Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną”. 
Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, 
mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie 
płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: 
„Co chcesz, abym ci uczynił?”. Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, 
żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». 
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”.

Mk 10, 46-52
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„Kto pod kim dołki kopie, musi bardzo uważać, bo to jest robota odpowiedzialna oraz tru- 
dna, ale opłacająca się” – pisał Stefan Kisielewski.
Ludzie, którzy nie chcieli dopuścić niewidomego Bartymeusza do Jezusa byli zajęci so- 
bą, bali się, że dla nich zabraknie miejsca i czasu. 
Anzelm, po przeczytaniu dzienników jednego z pisarzy, powiedział: „Nie lubię wyznań, 
w których autor wciąż klęka przed samym sobą”.
Troszczyć się o siebie czy o innych?
Człowiek powinien najpierw zatroszczyć się o siebie, a dopiero potem o innych. Nie ma to nic wspól-
nego z egoizmem. Aby pomagać i wspierać bliźnich, rozwiązywać ich problemy, trzeba samemu być 
silnym. Człowiek słaby duchowo nie jest w stanie skutecznie opiekować się nawet członkami swojej 
rodziny; nie daje dobrego przykładu. Ksiądz Henryk Pietras wskazuje na znaczenie odpowiedzialno- 
ści za samego siebie: „A samemu dla siebie być nieznośnym, samemu sobie sprawiać zawody i nie 
móc liczyć nawet na siebie samego, to naprawdę ponad siły”.
Kochać siebie czy bliźniego?
W przykazaniu miłości bliźniego akcent pada na miłość samego siebie: „Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego”. Jeżeli ktoś nie kocha siebie i nie ma do siebie szacunku, może mieć 
podobny stosunek do innych. Nie da się kochać bliźniego, nie kochając siebie. Jak zauważył Che-
sterton, miłość bliźniego nie jest sprawą łatwą, człowiek powinien mieć świadomość, że nigdy nie 
przeniknie sekretów złożonej ludzkiej duszy. 

ks. Eugeniusz Burzyk



Jan Paweł II  
szokuje skutecznością wstawiennictwa

Ponad 700 wiernych uczestniczyło 22 październi-
ka – w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana 
Pawła II – w uroczystej Mszy Świętej odpustowej. 
Eucharystii, podczas której świętowano 3. rocznicę 
konsekracji naszego kościoła parafialnego, prze- 
wodniczył ks. Adam Bieniek – kanclerz Kurii Die-
cezji Bielsko-Żywieckiej. W czasie homilii przypo-
minał jak ważna jest rola kościoła w życiu parafii: 
„W kościele wszystko jest ważne: cisza, śpiew, ton 
głosu, kwiaty czy dym kadzidła, bo jest to miejsce, 
w którym niebo styka się z ziemią, gdzie ludzie od-
czuwają istnienie rzeczywistości nadprzyrodzonej 
i spotykają Boga”.

Msza Święta sprawowana była za żyjących i zmar-
łych parafian, którzy 35 lat temu rozpoczęli budo-
wę kościoła, a także za kapłanów, którzy pracowali 
w parafii, szczególnie w tych latach.

„Przed pięcioma tygodniami, podczas odpustu pa-
rafialnego ku czci Matki Bożej Bolesnej, powiedzia- 
łem, że dzięki Jej wstawiennictwu w ciągu osta- 
tniego roku otrzymaliśmy od Boga o wiele więcej, 
niż prosiliśmy. Dzisiaj mogę te słowa powtórzyć, 
bo w ciągu 5 tygodni znowu zostaliśmy zaskoczeni 
Bożymi darami. Nie myślałem, że w tak krótkim 

czasie uda nam się aż tyle zrobić. Dziękujemy za to 
św. Janowi Pawłowi II, którego w naszej parafii da-
rzymy tak wielką czcią. Jego wstawiennictwu po- 
lecamy sprawy duszpasterskie i materialne. Jan 
Paweł II zaskakiwał swoim zachowaniem za życia, 
a po śmierci wprost szokuje skutecznością swoje-
go wstawiennictwa” – powiedział proboszcz para-
fii ks. Eugeniusz Burzyk.

Podczas Mszy Świętej śpiewał chór parafialny 
„Canticum Novum”. Obecni byli górnicy KWK 
„Brzeszcze” i strażacy z OSP w Jawiszowicach 
ze swoimi sztandarami, a także członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych. 



Ogłoszenia duszpasterskie
25 października – 1 listopada 2015

1. Dziękujemy uczestnikom Mszy Św. odpusto- 
wej: służbie liturgicznej, chórowi Canticum 
Novum, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
w strojach regionalnych, pocztom sztanda-
rowym górników i strażaków, a także przed-
stawicielom grup parafialnych, którzy nieśli 
feretrony, figury oraz baldachim.

2. Po każdej Mszy Świętej i w godzinach urzę-
dowania kancelarii przyjmujemy wypominki. 
To kolejna okazja do okazania miłości naszym 
zmarłym, cierpiącym w czyśćcu.

3. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 
17.30; we wtorek zapraszamy uczniów szko-
ły podstawowej.

4. Przypominamy, listopadowe odwiedziny cho- 
rych odbędą się przed Uroczystością Wszys-
tkich Świętych – w sobotę, 31 października, 
od godz. 9.00.

5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożo-
ną ofiarę mieszkańcom bloku nr 5 z Osiedla 
Paderewskiego. W bieżącym tygodniu prosi-
my mieszkańców bloku nr 6 z tego osiedla.

6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszys-
tkich Świętych. W poniedziałek  – 2 listopada 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar- 
łych. 1. oraz 2. listopada o 17.30 odprawi-
my nieszpory za zmarłych. Odpust za dusze 
w czyśćcu cierpiące można uzyskać od połu-
dnia uroczystości Wszystkich Świętych oraz 
w Dzień Zaduszny przez nawiedzenie koś-
cioła, odmówienie Ojcze Nasz i Wierzę, mo-
dlitwy w intencji Papieża, przyjęcia łaski sa-
kramentalnej spowiedzi i Komunii Świętej, 
zachowanie wolności od przywiązania do ja- 
kiegokolwiek grzechu; a także w dniach od 
1 do 8 listopada nawiedzając cmentarz, mo-
dląc się za zmarłych, spełniając przy tym 
zwykłe warunku odpustu.

7. Dziękujemy za ofiary złożone na prace re- 
montowe. W ubiegłym tygodniu posadziliśmy 
z lewej strony parkingu tuje, a także urucho-
miliśmy ogrzewanie kościoła. Dziękujemy za 
ofiary składane na ten cel.



Intencje mszalne
25 października – 1 listopada 2015

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

NIEDZIELA – 25 października
  7.00 † Wiesław Jasiński w 10 r. śm.  

z matką Zofią 
  8.30 † Marian Oleksy w 6 r. śm.
10.00 † Marian Pałka w 2 r. śm.
11.30 † Stanisław Kluczny w 14 r. śm. 

z teściami
18.00 † Beata Rusek w 3 r. śm. oraz †† ro-

dzice Maria i Grzegorz Wochowscy

PONIEDZIAŁEK – 26 października
  6.30 † Irena Chrapek
  6.30 † Mieczysław Pulak
  6.30 † Jan Wilczyński
18.00 † Bożena Skorupska w 4 r. śm.,  

z ojcem Zbigniewem i zmarłymi  
z rodzin Kuczków i Rybczyńskich

WTOREK – 27 października
  6.30 † Mieczysław Pulak
  6.30 † Elżbieta Kowalczyk
18.00 † Tadeusz Dziech w 20 r. śm. 

z rodzicami obu stron
18.00 † Tadeusz Dziubek

ŚRODA – 28 października
  6.30 † Mieczysław Pulak
  6.30 † Elżbieta Kowalczyk
  6.30 † Franciszek Lubecki
18.00   Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o szczęśliwy przebieg operacji dla 

Krystyny, za sprzątających i ofiaro- 
dawców z bloku nr 4 z osiedla Pade- 
rewskiego, sprzątających z bloku nr 
45, † Adam Piwowarski, † Eugeniusz 
Kapuściński, † Marek Fajfer, † Joan-
na Ciągała

CZWARTEK – 29 października
  6.30 † Elżbieta Kowalczyk
  6.30 †  Mieczysław Pulak
  6.30 † Jadwiga Kocorowska
18.00 † Tadeusz Łagos

PIĄTEK – 30 października
  6.30 † Maria Kolber
  6.30 † Mieczysław Pulak
  6.30 † Eugeniusz Kapuściński
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla ks. Przemysława Gawlasa z okazji 
imienin [NSPJ]

SOBOTA – 31 października
  6.30 † Mieczysław Pulak
  6.30 † Maria Noga
  6.30 † Jan i Jadwiga Bąk w 15 r. śm.
  6.30 † Joanna Ciągała
18.00 † Krzysztof i Roman Smekla

NIEDZIELA – 1 listopada
  7.00 † Jerzy Tuszyński w 1 r. śm.
  8.30 † Fryderyk Moskała  

z rodzicami i teściami
10.00 † Ireneusz i Helena Sojka
11.30 † Jan Nowak w 1 r. śm.  

z rodzicami
18.00 † Mieczysław Halski w 7 r. śm.


