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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Dlaczego Jezusowi zależy na naszej wdzięczności?
Jest rzeczą oczywistą, że nie wszystko nam się należy. Dlatego też 
jak najczęściej powinniśmy używać zwykłego dziękuję, świadczącego 
o naszej grzeczności. Jednak człowiek, który wyświadczył nam przy-

sługę nie powinien dopominać się wdzięczności, bo byłby to nietakt. Dlaczego więc Jezusowi tak 
bardzo zależy na wdzięczności trędowatych? Jest to dla nich okazja do głębszego z Nim kontaktu, 
uświadomienia sobie, że to uzdrowienie nie jest ostateczne, bo człowiek codziennie potrzebuje Jego 
interwencji. Dobrze obrazuje to taka modlitwa: „Dobry Boże! Przez cały dzisiejszy dzień postępu-
ję tak, jak należy. Nie złościłem się, nie byłem chciwy, samolubny, zazdrosny ani uszczypliwy. Nic 
jeszcze nie wypiłem, ani nie paliłem. Nawet ani razu dziś nie skłamałem; nikomu nie wyrządziłem 
najmniejszej przykrości. Jestem Ci za to bardzo wdzięczny. Ale, drogi Boże, za chwilę zamierzam 
wstać z łóżka i od tej pory bardzo będę potrzebował Twojej pomocy”.

ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii 
i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesię-
ciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mi-
strzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie 
się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich wi-
dząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł 
na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś 
rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 
Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cu-
dzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Łk 17, 11-19

Słownik uprzejmości nakazuje częste używanie słowa „dziękuję”, 
które należy mówić także do ekspedientki w sklepie, listonosza, do- 
stawcy, kogoś kto przytrzymał nam drzwi.
Tylko jeden trędowaty, uważany za poganina Samarytanin, wrócił 
podziękować za uzdrowienie. Uczynił to tak ostentacyjnie, jak- 
by samo dziękowanie sprawiało mu radość.
„Najtrudniejsze chwile przeżywa ateista wtedy, kiedy czuje się 
wdzięczny, a nie wie, komu ma dziękować” – mówił o swoim ży- 
ciu przed nawróceniem Clive Staples Lewis.



Bez muzyki organowej 
kontakt z Bogiem byłby trudniejszy

Podczas trzeciego koncertu „Jawiszowickich 
Niedziel Organowych”, w niedzielę 2 paździer-
nika o godz. 19.00, w naszym kościele wystą-
pili laureaci Konkursu Muzyki Organowej i Ka- 
meralnej w Mielcu 2016: Victoria Koshuba – 
organy oraz Marcin Mąkowski – skrzypce.
„Zapewne można wyobrazić sobie nasz ko- 
ściół bez organów i muzyki. Jednak to tylko 
wyobrażenie teoretycznie; praktycznie nasz 
kontakt z Bogiem byłby smutny, może i na-
wet przygnębiający, a przede wszystkim trud-
niejszy; nie byłoby w nim tyle radości. Niech 
dzisiejsza piękna muzyka przyczynia się do 
pogłębienia i rozwoju naszej wiary i ducho-
wości” – powiedział witając gości proboszcz 
parafii ks. Eugeniusz Burzyk.

Artyści wykonali utwory m.in. Georga Friedricha Haendla, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana 
Sibeliusa oraz Antonio Vivaldiego. Artystów występujących na chórze słuchacze oglądali w czasie 
rzeczywistym na specjalnym ekranie.

Dyrektor artystyczny koncertów dr hab. Wa- 
cław Golonka, ceniony organista oraz pedgog, 
wprowadzał w wykonywane utwory, a także 
prowadził rozmowę z artystami. 
Na koniec, udzielając błogosławieństwa, pro-
boszcz podziękował artystom za ułatwienie 
kontaktu z Bogiem i przybliżenie świata nad-
przyrodzonego. Wacław Golonka zaprosił na 
koncert finałowy, podczas którego zagra na 
organach; wystąpi także duet akordeonowy: 
Alena Budziňákova i Grzegorz Palus.
Zdjęcia i transmisja: mgr inż. Jerzy Zajda.

Procesja na rozpoczęcie 
nabożeństw różańcowych

W sobotę 1 października o godzinie 
17.30 odbyła się w naszej parafii tra- 
dycyjna procesja na rozpoczęcie na-
bożeństw różańcowych. Cztery ołta-
rze dookoła kościoła zostały przygo-
towane przez osoby zaangażowane 
w ruchy religijne naszej parafii. Na 
nabożeństwa różańcowe zaprasza-
my przez cały październik, codzien-
nie o godz. 17.30.



 1. Obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski, dlatego do pu-
szek przy wyjściu z kościoła składamy tradycyjne 
ofiary na Papieski Fundusz Stypendialny.

 2. Dzisiaj o godz. 19.00 zapraszamy na koncert finałowy 
„Jawiszowickich Niedziel Organowych”. Wystąpi du- 
et akordeonowy: Alena Budziňákova i Grzegorz Pa- 
lus. Na organach zagra dyrektor artystyczny na-
szych koncertów – Wacław Golonka.

 3. Od jutra – po każdej Mszy Św. oraz w godzinach urzę- 
dowania kancelarii – przyjmujemy wypominki listo-
padowe i roczne. Wypominki to tradycyjna modlitwa 
Kościoła za naszych zmarłych, którzy odeszli poje-
dnani z Bogiem, ale muszą jeszcze odpokutować za 
grzechy w czyśćcu. Nasza pamięć o nich – dzięki wy- 
pominkom – może skrócić im cierpienia i przyspie-
szyć spotkanie z Bogiem w niebie.

 4. W czwartek – 13 października ks. Adam zaprasza na 
katechezę dla dorosłych z cyklu Sakramenty Święte. 
Spotkanie odbędzie się w salce na piętrze kościoła 
po wieczornej Mszy Świętej.

 5. W przyszłą niedzielę – 16 października o godz. 11.30 
Mszę Świętą z okazji jubileuszu 50-lecia święceń ka- 
płańskich odprawi ks. Franciszek Janczy, poprzedni 
proboszcz naszej parafii.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz ofiarę na 
kwiaty mieszkańcom bloków nr 8 i 9 z Osiedla Pa- 
derewskiego. W tym tygodniu prosimy mieszkańców 
bloków nr 10, 11 i 14 z tego osiedla.

 7. Dziękujemy za złożone ofiary. W przyszłą niedzielę 
składka specjalna uzupełniająca na prowadzone pra- 
ce remontowo-inwesty cyjne.

 8. „Szlachetna Paczka” oraz „Akademia Przyszłości” 
poszukują wolontariuszy do kolejnej edycji obu pro-
gramów. Więcej informacji o możliwości zgłoszenia 
na www.superw.pl – do 15 października.

Ogłoszenia duszpasterskie
9 – 16 października

Statystyka
wrzesień 2016

Chrzty:

Zmarli:
† Maria Niemczyk, lat 58
† Julian Zdunek, lat 82
† Maciej Wątorski, lat 61
† Wojciech Bielenin, lat 37
† Karol Olek, lat 86

Zapowiedzi:



NIEDZIELA – 9 października
  7.00 † Tadeusz i Władysława Palonek
  8.30 † Józef Kocoń w 4 r. śmierci
10.00 † Urszula Koźbiał w 4 r. śmierci
11.30  Roczki: Oliwier Czechowicz
18.00 † Eugeniusz Danielczyk w 25 r. śm.
PONIEDZIAŁEK – 10 października
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla 

Przemysława z rodziną
  6.30 † Janusz Pest
18.00 † Stanisława i Józef Więckowscy
WTOREK – 11 października
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla 

Michała z rodziną
  6.30 † Janusz Pest
  6.30 † Krystyna (20 r. śm.) oraz  

Jan (2 r. śm.) Nowak
18.00 † Emil Kolber
ŚRODA – 12 października
  6.30 † Janusz Pest
  6.30 † Eryka Dybuła
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  † Zofia Jarosz, † Lucjan Łosiow-

ski, † Krystyna Szwed, † Wojciech 
Bielenin

CZWARTEK – 13 października
  6.30 † Krzysztof Hatala w 3 r. śmierci
  6.30 † Janusz Pest
18.00  Msza Święta Fatimska: 
  o zdrowie i błogosławieństwo Bo- 

że dla Moniki w  r. urodzin oraz 
o szczęśliwe rozwiązanie, o błogo-
sławieństwo Boże dla członkiń Ró-
ży VIII św. Teresy z Kalkuty i ich 
rodzin, o Boże błogosławieństwo 
dla ks. Edwarda Baniaka z okazji 

imienin [NSPJ], † Wojciech Biele- 
nin, † Lucjan Łosiowski, † Krysty-
na Szwed

PIĄTEK – 14 października
  6.30 † Maria Pływacz w 8 r. śmierci
  6.30 † Janusz Pest
18.00 † Jan Ochman w 12 r. śmierci
SOBOTA – 15 października
  6.30 † Mirosław Piecuch w 15 r. śm.
  6.30 † Jadwiga Kocorowska
  6.30 † Teresa Kuśnierz
  6.30 † Helena Jeziorska
18.00 † Henryk Bąba w 17 r. śm. 

z córką Jolantą
NIEDZIELA – 16 października
  7.00 † Elżbieta i Franciszek Krysta 

z wnukiem Wojciechem
  8.30 † Krzysztof Garlicki w 20 r. śmierci
10.00 † Józef Wątor w rocznicę śmierci
10.00 † Janina Dzwigaj
11.30  O zdrowie oraz błogosławieństwo 

Boże dla ks. Franciszka Janczego 
z okazji 50-lecia kapłaństwa

18.00 † Kazimierz Chowaniec w 6 r. śm.

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, 

zdjęcia: Jerzy Zajda; komiksy: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 

tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

Intencje mszalne
9 – 16 października


