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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ

w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso           z Proboszczem

Kiedy upominać?
O. Józef M. Bocheński w „Podręczniku mądrości 
tego świata” radzi, by nie przejmować się tym, co 
robi drugi człowiek. Poza trzema wyjątkami: gdy 
może być pożyteczny lub niebezpieczny; kiedy 
można mu pomóc; gdy jest się za niego odpowie- 
dzialnym. Równocześnie przestrzega przed lu- 
dźmi, którzy odgrywają rolę policjantów i napra-
wiaczy świata.

Jak przyjmować upomnienia?
Otwartość na uwagi czy też wskazówki innych 
ludzi to nasz obowiązek. Mimo iż nie zawsze mu- 
simy się do nich stosować, to jednak wysłucha-
nie ich z pokorą jest naszą chrześcijańską po-
winnością. Nawet jeżeli bardzo się staramy, wy-
pełniamy obowiązki, prowadzimy życie religijne, 
to zawsze są rzeczy, które powinniśmy zmienić. 

ks. Eugeniusz Burzyk
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Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie prze-
stałby nim być. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedy-
nie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami” – przekonuje 
Stefan Kisielewski.
Ludzie zbyt pewni siebie, nie przyjmujący uwag i napomnień, 
działają na własną szkodę. Taka postawa uniemożliwia im 
wszelki rozwój, także duchowy, który związany jest z dążeniem 
do doskonałości.
Czesław Miłosz twierdzi, że człowiek może mieć nawet 75 
procent racji, chociaż to już podejrzane. Ale jeżeli mówi, że 
ma 100 procent, to „paskudny gwałtownik, straszny rabuśnik, 
największy łajdak”.

1 0   w r z e s n i a   20 17 N r   1 4 6  ( 4 6 7 )

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy twój brat zgrzeszy 
przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłu-
cha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą 
jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech 
świadków opierała się cała prawda. Jeśli i tych nie usłucha, do-
nieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci bę-
dzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, 
co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwią-
żecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę 
powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić 
będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem 
pośród nich”.

Mt 18, 15-20
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 1. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Wychowania. 
Do puszek składamy ofiary na Papieski Uni-
wersytet im. Jana Pawła II w Krakowie, w któ- 
rym studiują także kapłani i katecheci, zaj-
mujący się formacją dzieci i młodzieży.

 2. Odpust parafialny – piątek 15 września – 
w dniu wspomnienia Matki Bożej Bolesnej. 
Msza Święta rano o godz. 8.00, a wieczorem 
o godzinie 18.00 uroczysta suma odpustowa, 
której będzie przewodniczyć i wygłosi kaza- 
nie ks. Mirosław Wądrzyk. Przez 7 lat praco- 
wał w naszej parafii, a obecnie jest probosz- 
czem w Nowej Wsi. Podczas tej Mszy będzie- 
my modlić się za żywych i zmarłych budo-
wniczych naszego kościoła, zarówno kapła-
nów, jak i świeckich. Zapraszamy do udzia- 
łu wszystkich parafian, chór „Canticum No- 
vum”, poczty sztandarowe górników, straża- 
ków i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
w strojach regionalnych. W tym dniu, z racji 
odpustu, w naszej parafii nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

 3. We wtorek – 12 września o godz. 18.00, w ra- 
mach duchowego przygotowania do odpu-
stu, zapraszamy na Mszę Świętą i nabożeń-
stwo z modlitwą o uzdrowienie duszy i cia- 
ła. Podczas tego nabożeństwa każdy z ucze- 
stników zostanie indywidualnie błogosławio-
ny Najświętszym Sakramentem. Poprowadzi 
je grupa Odnowy w Duchu Świętym „Emaus” 
z Bestwiny. Zapraszamy!

 4. W środę – 13 września o godz. 18.00,  pod-
czas tradycyjnej Mszy wotywnej do naszej 
patronki MB Bolesnej, będziemy polecać Bo- 
gu nasze intencje, zarówno za żywych, jak 
i zmarłych. Po Mszy Świętej zapraszamy na 
nabożeństwo fatimskie i procesję różańcową 
wokół kościoła.

 5. Czwartek – 14 września to kolejny dzień 
przygotowania do odpustu. Msze św. o 8.00 
i 18.00. Od godz. 8.30 będziemy modlić się 
przed Najświętszym Sakramentem. To rów- 
nież dzień spowiedzi przed odpustem. Pro-
simy o dostosowanie się do wyznaczonych 
godzin, uwzględniając przerwy. 

Ogłoszenia duszpasterskie



 6. Również w czwartek, po Mszy wieczornej, 
w sali konferencyjnej odbędzie się katecheza 
dla dorosłych. W tym roku tematem katechez 
są przykazania kościelne. Najbliższa będzie 
o przykazaniu: „W niedzielę i święta nakaza- 
ne uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzy-
mać się od prac niekoniecznych”. 

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofia- 
rę mieszkańcom bloków nr 8 i 9 z os. Padere-
wskiego. W tym tygodniu, w czwartek po wie- 
czornej Mszy, prosimy mieszkańców bloków 
nr 10, 11 i 14 z tego osiedla.

 8. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła do puszek 
składamy ofiary na pomoc syryjskiej rodzi-
nie, którą nasza parafia objęła opieką. Dzię-
kujemy członkom naszej Oazy Rodzin za po-
moc w zbieraniu ofiar na ten cel.

 9. Od 17 września przez cztery niedziele o 19.00 
odbywać się będą w naszej parafii „Jawiszo-
wickie Niedziele Organowe”. Podczas pier-
wszego koncertu wystąpi duet akordeanowy: 
Alena Budziňáková i Grzegorz Palus Na or-
ganach zagra dyrektor artystyczny naszych 
koncertów – Wacław Golonka.



Intencje mszalne
NIEDZIELA – 10 września
  7.00 † Franciszek i Regina Tchurzewscy
  7.00 † Henryk i Waleria Król w 25 r. śm.
  8.30 † Łukasz Gawęda
10.00 † Za rodziców Broszkiewiczów  

i Dzwigajów 
11.30  Roczki: Izabela Kraj, Liliana Kubik, 

Wiktoria Kania
18.00 † Irena Chrapek w 3 rocznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK – 11 września
  6.30 † Janina i Wacław Bober z rodzicami
  6.30 † Marcin Nowak
18.00 † Czesław Wasilak w 36 r. śmierci 

z zięciem Tadeuszem

WTOREK – 12 września
  6.30 † Anna i Franciszek Pydych w r. śm.
  6.30 † Anna Seremak
18.00 † Stanisław Knapik w 26 r. śmierci

ŚRODA – 13 września
  6.30  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 

dla Karola w 75 rocznicę urodzin
  6.30 † Andrzej Pękala
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  o Boże błogosławieństwo i zdrowie 

dla członkiń IV Róży św. Faustyny, 
† Władysław Gliniak, † Mieczysław 
Ichniowski, † Ryszard Uziembło w 2 r. 
śm., † Ludwik Nycz w 10 r. śm., †† Ta- 
deusz i Maria Krzyżak z zięciem Jó-
zefem, † Adam Czopek

CZWARTEK – 14 września
  8.00 † Anna Seremak
18.00 † Józef Szczerba

PIĄTEK – 15 września
  8.00 † Grzegorz Papuga w 20 r. śmierci
  8.00 † Za rodziców Stanisławę i Piotra 

oraz braci: Krzysztofa i Zdzisława, 
a także za Jana Borowieckiego

  8.00 † Stanisław Szymczyk w 8 r. śmierci
18.00  Suma odpustowa

SOBOTA – 16 września
  6.30 † Jan Bojda w 3 rocznicę śmierci
  6.30 † Anna Seremak
  6.30 † Adam Czopek
  6.30 † Józef Bąk
18.00 † Krystyna (21 r. śm.) 
  i Jan (3 r. śm.) Nowak

NIEDZIELA – 17 września
  7.00 † Ewa i Józef Dudek
  8.30 † Jerzy Sojka
10.00  Za Annę i Marcina w rocznicę ślubu
11.30 † Łucja i Edward Pasałka w r. śmierci
18.00 † Karol Olek w 1 r. śmierci
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Zapowiedzi:

Chrzty:

Zmarli:
† Józef Bąk, lat 58
† Marian Jankowski, lat 75
† Irena Pękala, lat 78
† Edward Bednarz, lat 94


