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M a t e r
D o l o r o s a
TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ

w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso           z Proboszczem

Czy miłosierdzie jest sprawiedliwe?
Zdarza się, że człowiek zmarnuje całe swoje życie, nawróci się przed samą śmiercią i – dzięki Boże-
mu miłosierdziu – zostanie zbawiony, tak samo jak ten, który swoje życie przeżył wzorowo. Jedynie 
Bóg zna serce człowieka, tylko On wie, na ile człowiek wykorzystał otrzymane dary i swoje możli-
wości. Ponadto Bóg nie udziela miłosierdzia kosztem ludzi sprawiedliwych; sam z siebie jest bogaty 
w miłosierdzie (zob. Ef 2, 4).

ks. Eugeniusz Burzyk

2 2   m a j a   20 16   r o k u N r   7 8   ( 3 9 9 )

Na pytanie, co powiedziałby Hitlerowi, gdyby mógł z nim po-
rozmawiać, protestancki teolog Karl Barth odpowiedział: „Jezus 
Chrystus zmarł za twoje grzechy”.
Miłosierdzie wydaje się nieprzyzwoite i skandaliczne. Pracowni-
cy winnicy za jedną godzinę otrzymali taką samą zapłatę, jak ci, 
którzy przepracowali cały dzień.
Leszek Kołakowski przypominał, że gdyby Bóg kierował się tyl-
ko sprawiedliwością, wszyscy bylibyśmy w piekle, bo wszyscy za-
sługujemy na wieczne potępienie.

2 4   w r z e s n i a   20 17 N r   1 4 8  ( 4 6 9 )

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który 
wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za 
dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bez-
czynnie, i rzekł do nich: «Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam». Oni poszli. Wyszedł-
szy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, 
spotkał innych stojących i zapytał ich: «Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?». Odpowiedzieli mu: «Bo 
nas nikt nie najął». Rzekł im: «Idźcie i wy do winnicy». A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy 

do swego rządcy: «Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy 
od ostatnich aż do pierwszych». Przyszli najęci około jedenastej godzi-
ny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej 
dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw 
gospodarzowi, mówiąc: «Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś 
ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty». Na to odrzekł jedne-
mu z nich: «Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś 
się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak 
samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to 
złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry». Tak ostatni będą pierwszymi, 
a pierwsi ostatnimi”.

Mt 20, 1-16a
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IX Symfonią op. 45 na temat „Bogurodzicy” 
Feliksa Nowowiejskiego zainaugurował 17 
września „23. Jawiszowickie Niedziele Or- 
ganowe” dyrektor artystyczny koncertów, 
organista i pedagog – dr hab. Wacław Go- 
lonka. Dzięki bezpośredniej transmisji kon- 
certu, prowadzonej przez Jerzego Zajdę, 
zgromadzeni wierni mogli nie tylko słuchać 

muzyki organowej, ale w czasie rzeczywistym śledzić na ekranie każdy 
ruch rąk i nóg grającego na chórze organisty.
W drugiej części wystąpił duet akordeonowy „Duo Accosphere”: Alena Bu- 
dziňáková i Grzegorz Palus. Artyści wykonali Suitę z baletu Dziadek do 
orzechów op. 71a, a występ, entuzjastycznie przyjęty przez uczestników 
koncertu, zakończyli utworem „Libertango” Astora Piazzolli.

„Dziękujemy artystom za stworzenie atmosfery modlitwy, refleksji, a prze- 
de wszystkim radości, której tak bardzo potrzeba w Kościele. W czasie 
ostatniego utworu przez cały czas się uśmiechałem” – powiedział ks. Euge- 
niusz Burzyk, proboszcz parafii. Koncert zakończono odśpiewanym wspól-
nie z artystami Apelem Jasnogórskim oraz błogosławieństwem.

Akordeony na rozpoczęcie „Niedziel Organowych”



Magdalena Marcinowicz-Tomanek – w 2013 roku zdobyła dyplom 
z wyróżnieniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława 
Karłowicza w Katowicach. W latach 2013-2016 była studentką studiów li-
cencjackich na Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie skrzypiec prof. 
Rolanda Orlika. W 2005 i 2007 r. zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim Fo- 
rum Młodych Instrumentalistów w Rybniku, a w 2012 uczestniczyła w finale 
Ogólnopolskich przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej uzyskując Na-
grodę Prezydenta Miasta Katowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Na II 
konkursie Organowym w Mielcu została wyróżniona nagrodą specjalną dla 
najlepszego kameralisty. 

Ewelina Bachul – organistka. W roku 2013 ukończyła z wyróżnieniem 
Diecezjalną Szkołę Organistowską – Szkołę Muzyczną II st. w Bielsku-Bia- 
łej w klasie organów mgr Urszuli Jasieckiej-Bury. W tym samym roku ukoń-
czyła także z wyróżnieniem studia na kierunku Edukacja artystyczna w za- 
kresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Śląskim. 
W 2017 r. zdobyła wyróżnienie oraz nagrodę specjalną na III Międzyna-
rodowym Konkursie Organowym w Sankt-Petersburgu i II miejsce na II 
Konkursie Organowym i Organowo-Kameralnym w Mielcu, występując 
w duecie ze skrzypaczką Magdaleną Marcinowicz-Tomanek.

W dzisiejszą niedzielę o godzinie 19.00,  
po Mszy Świętej wieczornej, 
zapraszamy na drugi koncert  

„Jawiszowickich Niedziel Organowych”

Organizator
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej

Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20
tel. 794 795 794; www.materdolorosa.pl 

parafia@materdolorosa.pl

Sponsorzy
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Towarzystwo „Cyklista” w Przecieszynie

Sponsor anonimowy
Dyrektor artystyczny

Wacław Golonka

23. Jawiszowickie 
Niedziele Organowe
2017

Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej, Jawiszowice – Osiedle Brzeszcze

DuoAccosphere w składzie:
Alena Budziňáková – akordeon (Słowacja)
Grzegorz Palus – akordeon
Wacław Golonka – organy

Niedziela, 17 września
Koncert inauguracyjny, godz. 19.00

Magdalena Marcinowicz-Tomanek – skrzypce
Ewelina Bachul – organy

Niedziela, 24 września, godz. 19.00

Adrianna Mętel – flet
NengYi Chen – organy (Chiny)

Niedziela, 1 października, godz. 19.00

Elena Sartori – organy (Włochy)
Chór Canticum Novum
Zdzisław Kołodziej – dyrygent

Niedziela, 8 października
Koncert finałowy, godz.19.00



Intencje mszalne
NIEDZIELA – 24 września
  7.00 † Kazimierz Szatan w 19 r. śmierci
  8.30 † Eugeniusz Kosek w 4 r. śmierci
10.00 † Grażyna Pach w 16 r. śmierci
11.30 † Jan Adamczyk w 50 r. śmierci
18.00  O zdrowie, Boże błogosławieństwo 

oraz potrzebne łaski dla Małgorzaty 
i Marka z okazji 20 rocznicy ślubu

PONIEDZIAŁEK – 25 września
  6.30 † Józef Bąk
  6.30 † Marian Jankowski
1  8.00 † Józef i Zofia Faruga

WTOREK – 26 września
  6.30 † Józef Bąk
  6.30 † Marian Jankowski
18.00 † Karol Olek

ŚRODA – 27 września
  6.30 † Eugeniusz i Anna Glondys
  6.30 † Marian Jankowski
18.00  Msza Święta wotywna do Matki Bożej 

Bolesnej: † Kazimiera Krokowska w 78 
r. śmierci, † Rajmund Obłąk w 30 r. śm. 
z ojcem Czesławem, † Adam Czopek

CZWARTEK – 28 września
  6.30 † Zofia Szczepańska z mężem Janem  

i synem Tadeuszem
  6.30 † Marian Jankowski
18.00 † Ryszard Wilkosz

PIĄTEK – 29 września
  6.30  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

o. Rafała Walczyka i ks. Michała Gaj-
zlera [NSPJ]

  6.30 † Michał Hotloś
18.00 † Janusz Drabek w 6 r. śmierci

SOBOTA – 30 września
  6.30 † Emil i Urszula Walaszek w r. śmierci
  6.30  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha 

Świętego, opiekę NMP dla Krzysztofa 
w 25 rocznicę urodzin

  6.30 † Marian Jankowski
18.00 † Jan i Krystyna Nowak

NIEDZIELA – 1 października
  7.00 † Jan Kobiałka
  8.30 † Fryderyk Moskała w 10 r. śmierci
10.00 † Stanisława Słoniszko w 4 r. śmierci
11.30 † Mieczysław Kolonko, Antonina  

i Józef Kolonko z synem Adamem
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria i Czesław Obiedzińscy

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

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska; zdjęcia: Jerzy Zajda 
Korekta: ks. Tomasz Łata; redakcja: parafia@materdolorosa.pl

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

 1. Z racji obchodzonego w ubiegłą niedzielę 
Światowego Dnia Środków Społecznego 
Przekazu dzisiaj do puszek składamy ofiary 
na diecezjalne radio „Anioł Beskidów”.

 2. W czwartek – 28 września po Mszy wieczor- 
nej odbędzie się spotkanie rodziców  kandy- 
datów do bierzmowania. Zapraszamy rów-
nież dorosłych, którzy pragną przygotować 
się do przyjęcia tego sakramentu.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofia-
rę mieszkańcom bloków nr 13 i 17 z os. Pa- 
derewskiego. W tym tygodniu, w piątek po 
wieczornej Mszy, prosimy mieszkańców blo-
ków nr 15 i 16 z tego osiedla.

 4. W niedzielę – 1 października o 14.00 zapra- 
szamy dzieci specjalnej troski z rodzicami 
i opiekunami na Mszę Świętą do kaplicy ko- 
ścioła. W tym dniu rozpoczynamy nabożeń-
stwa różańcowe. O 17.30 procesja różańco- 
wa wokół kościoła do 4 ołtarzy. Na nabożeń-
stwa zapraszamy codziennie o godz. 17.30.

 5. W przyszłą niedzielę składamy ofiary do pu-
szek na Seminarium Duchowne w Krakowie.

 6. Mamy jeszcze wolne miejsca na pielgrzym-
kę dzieci specjalnej troski do Sanktuarium 
w Leśniowie i na Jasną Górę. Pielgrzymka 
odbędzie się w sobotę – 14 października. 
Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przed ko-
ściołem. Koszt 30 zł. Zapisy w zakrystii.

Ogłoszenia duszpasterskie


