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Niedzielne espresso           z Proboszczem
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokona-

ły pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi 
świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie 

wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, 
abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których 
ci udzielono. W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do 
Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś na-
uczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Łk 1, 1-4
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Ryszard Kapuściński przestrzega przed mediami kształtującymi rzeczywistość, sprawiający-
mi, że odbieramy obraz świata, jaki przekazuje telewizja, a nie widzimy go takim, jaki jest. 
Święty Łukasz pisząc Ewangelię nie opierał się jedynie na przekazach wcześniejszych auto-
rów, sam starał się wszystko zbadać; sięgnął nie tylko do źródeł, ale i do relacji świadków.
Ewangelista zachęca do intelektualnego wysiłku, związanego z dociekliwością, tak, byśmy 
mogli odróżnić rzeczy wartościowe i prawdziwe od podejrzanych doktryn czy ideologii.

Jak odróżnić fałszywe informacje od prawdziwych?
Czasem zachwycamy się niesprawdzonymi informacjami, krzywdzącymi określo-
nych ludzi lub instytucje, a nawet je powtarzamy. Do niektórych publikacji, pro-
gramów radiowych i telewizyjnych można odnieść słowa Pfeifera mówiącego do 
Lejzorka: „Rojtszwaniec, pan tak łżesz, jakbyś nie był żywym człowiekiem, tylko 
całą gazetą”. Ewangelista Łukasz zadał sobie trud sięgnięcia do relacji naocznych 
świadków. Pisząc Ewangelię prowadził niejako pracę naukową, bo wszystko badał 
sam. Jest rzeczą oczywistą, że nie damy rady wszystkiego zbadać sami, za każdym 

razem sięgać do źródeł czy relacji świadków. Są jednak proste sposoby skontrolowania wiarygodności 
przekazywanych informacji. W przypadku książek lub artykułów, które wydają się sensacyjne, najpierw 
sprawdzamy autora, czy jest to osoba, bez względu na poglądy, godna zaufania. Kolejna rzecz to wy-
dawnictwo, które wydało książkę. Łatwo sprawdzić, czy zajmuje się tylko sensacjami czy też poważ-
nymi sprawami. W samej książce lub artykule szukamy przypisów, które mówią skąd autor zaczerpnął 
informacje, czy źródło jest wiarygodne. Ksiądz profesor Michał Heller twierdzi, że eksponując wątek 
sensacji i spektaklu media zniekształcają obraz nauki. Ludzie tracą zdolność odróżniania nauki od pseu-
donauk, podejrzanych doktryn i ideologii.
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 Chór „Canticum Novum” 
 
 

zaprasza 
do wspólnego kolędowania 

dnia 31 stycznia 2016 r. o godz. 18:45 
 
 

w parafii Matki Bożej Bolesnej 
w Jawiszowicach-Brzeszczach 

 
 

 
Wystąpią: 
  Dziecięcy Zespół „Iskierki” 
   „Iskierkowa Familia” 
    Chór „Cantate Deo” z Jawiszowic 
     Zespół „Tęcza” 
       Chór „Canticum Novum”  
 

Tegoroczne „Spotkanie z kolędą” ma charakter 
koncertu charytatywnego na rzecz Mikołaja Janeczko 



 1. We wtorek – 26 stycznia, po Mszy wieczornej, 
ks. Adam zaprasza na katechezę dla doro-
słych z cyklu: „Listy św. Pawła”. Uczestnicy 
proszeni są o zabranie Pisma Świętego.

 2. Polecamy nasz tygodnik „Mater Dolorosa”, 
„Gość Niedzielny”, „Niedzielę” i „Źródło”.

 3. Do nabycia książki i albumy za dowolną ofia- 
rą, m.in. album nt. Bożego miłosierdzia, „Ta- 
jemnice kościołów w Polsce”, „Kuchnia kla-
sztorna” i „Skarby UNESCO”.

 4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom ulic Grottgera i Tysiąclecia. 
W bieżącym tygodniu prosimy mieszkańców 
ul. Turystycznej.

 5. Chór „Canticum Novum” zaprasza na coro- 
czne „Spotkanie z kolędą”, które odbędzie 
się w niedzielę – 31 stycznia, o 18.45.  Pod- 
czas koncertu wystąpią: Dziecięcy Zespół 
„Iskierki”, „Iskierkowa Familia”, Chór „Can- 
tate Deo” z parafii św. Marcina  w Jawiszo-
wicach, Zespół „Tęcza”, Chór „Canticum No-
vum” z naszej parafii.  Spotkanie z kolędą ma 
charakter koncertu charytatywnego na rzecz 
Mikołaja Janeczko, który od ponad 5 lat po-
zostaje pod szczególną opieką chórzystów.

 6. Rekolekcje dla maturzystów naszej diecezji: 
dla dziewcząt – klasztor sióstr Kanoniczek 
Ducha Świę tego (Kraków, ul. Szpitalna 10), 
w terminach: 29-31 stycznia oraz 26-28 lu- 
tego. Zapisy do dnia 22 stycznia (I termin) 
i 20 lutego (II termin) w Wydziale Kateche-
tycznym Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej. 
Nato miast rekolekcje dla dziewcząt i chłop-
ców odbędą się w domu rekolekcyjnym przy 
parafii Matki Bożej Królowej Polski w Pogó-
rzu koło Skoczowa w terminie: 12-14 lute- 
go. Ćwiczenia duchowe pod tytułem „Życie 
musi się udać” poprowadzi ks. dr Robert 
Samsel. Zapisy do 5 lutego, również w Wy-
dziale Ka techetycznym.

 7. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe. 
Nadal trwają prace w sali AA, w sali chóru 
oraz w salce ministrantów i lektorów. 

  W ubiegłym tygodniu wymieniliśmy 30 sta-
rych żarówek na żarówki ledowe, które są 
ok. 8 razy oszczędniejsze. W wielu miejscach 
przy wejściu do salek i w korytarzach nad 
kościołem są montowane czujniki ruchu, aby 
oszczędzać światło, a także ułatwić drogę, 
np. do toalety. Kolejne czujniki i żarówki le- 
dowe zostaną zamontowane w tym tygodniu.

Ogłoszenia duszpasterskie
24 – 31 stycznia 2016



Intencje mszalne
24 – 31 stycznia 2016

NIEDZIELA – 24 stycznia
  7.00  O zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla ks. Franciszka Janczego 
[NSPJ]

  8.30 † Antoni Pindel w 20 r. śm.
10.00 † Ludwik Chrapek w 17 r. śm.
11.30 † Józef Włoszek w 35 r. śm.
18.00 † Anna Bryła w 1 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 25 stycznia
  6.30 † Zygmunt Kózka
18.00 † Krzysztof Hatala

WTOREK – 26 stycznia
  6.30 † Maria Karnia
18.00 † Barbara Grzywa

ŚRODA – 27 stycznia
  6.30 † Zofia Krukowska
18.00  Msza wotywna do MB Blesnej:
  o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla mieszkańców i sprzątających 
z os. Słowackiego – z bloku nr 13, 
† Maria Pływacz w 31 r. śm., † Ta-
deusz Szyma w 1 r. śm., † Edward 
Kojm, † Anna Posselmann

CZWARTEK – 28 stycznia
  6.30 † Jan Pydyn w 8 r. śm.
18.00 † Stanisław Jarmułowicz w 6 r. śm.

PIĄTEK – 29 stycznia
  6.30 † Emil Kolber z rodzicami
18.00 † Wiesław Tokarz w 2 r. śm.

SOBOTA – 30 stycznia
  6.30 † Bolesław Krawczyk
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę MB dla Rozalii i Francisz-
ka z okazji 50 rocznicy ślubu 

NIEDZIELA – 31 stycznia
  7.00 † W intencji Wojciecha z okazji 5 

rocznicy urodzin
  8.30 † Jan Winczowski w 19 r. śm.
10.00 † Genowefa Fajfer w 3 r. śm.
11.30  O błogosławieństwo Boże i potrze-

bne łaski dla Marzeny z okazji 25 
rocznicy urodzin

18.00 † Karol Kwaśniak w 15 r. śm. wraz 
z synem Stefanem, bratem Janem, 
synem Janem, bratem Bronisła-
wem i rodzicami: Andrzejem i Apo- 
lonią Kozak
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