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Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy». Ten
odpowiedział: «Idę, Panie», lecz nie poszedł. Zwrócił się do
drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: «Nie chcę». Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do
nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem
do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli.
Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to,
ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.
Mt 21, 28-32

Krzysztof Kieślowski nie znosił, kiedy dziennikarze prosili, by

„coś” powiedział. Zawsze denerwowała go nierzetelność, amatorszczyzna czy bylejakość.

Trudno podejrzewać, aby syn, który obiecał ojcu, że pójdzie pra-

cować do winnicy, a nie poszedł, chciał go okłamać. Zrobił to
pochopnie, nieprzemyślanie.

Randy Pausch wyznał, iż nauczono go zasady: „Jesteś tak dobry,

jak twoje słowo”. Stosując ją, oszczędza czas innych, którzy nie
muszą dwa razy sprawdzać.

Dlaczego tak trudno dotrzymać danego słowa?

W naszym codziennym życiu składamy wiele obietnic: Bogu, innym ludziom czy samym sobie, których często nie dotrzymujemy; rezygnujemy z ich wypełniania po krótkim czasie. Liczymy na to, że
po spowiedzi i przyjęciu Komunii podczas Mszy Świętej będziemy duchowo silniejsi; czasem nawet
na to, że stanie się na cud i pozbędziemy się naszych najdokuczliwszych grzechów. Składamy więc
obietnice i robimy postanowienia, jednak niektóre z nich przekraczają nasze realne możliwości.
Rozwój duchowy – którego podstawą jest codzienna praca nad sobą, życie sakramentalne i modlitwa – dokonuje się powoli, małymi krokami. Liczy się przede wszystkim konsekwentna realizacja
niewielkich, ale konkretnych i możliwych postanowień.
ks. Eugeniusz Burzyk

Muzyka, która otwiera człowieka na Boga
Magdalena Marcinowicz-Tomanek – skrzypce oraz Ewelina
Bachul – organy wystąpiły 24 września podczas drugiego
koncertu „23. Jawiszowickich Niedziel Organowych”. W lipcu
tego roku artystki zdobyły II miejsce w Konkursie Muzyki Organowo-Kameralnej w Mielcu.
Podczas koncertu wykonały utwory Heinricha Ignaza Franca
von Bibera, Josefa Rheinbergera, Feliksa Mendelssohna, Karola Szymanowskiego, Johanna Sebastiana Bacha oraz Charlesa Widora.
„Kiedy słuchałem tej muzyki, czułem, że zbliżam się do Boga
i świata nadprzyrodzonego” – powiedział proboszcz parafii ks.
Eugeniusz Burzyk, dziękując artystkom za przeżycia duchowe
oraz religijne.
Bezpośrednią transmisję na ekran w kościele prowadził Jerzy
Zajda. Dzięki temu uczestnicy koncertu, którzy przybyli do naszego kościoła, mogli nie tylko słuchać wykonywanych utworów, ale także śledzić grę występujących na niewidocznym
chórze artystek; widzieli nawet zapisy nutowe.

W niedzielę – 1 października o 19.00, po Mszy
Świętej wieczornej, zapraszamy na trzeci koncert
„Jawiszowickich Niedziel Organowych”
Adrianna Mętel – ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie pod kierunkiem dr Agaty Kielar-Długosz i otrzymała dyplom licencjacki w 2016 r. W trakcie studiów uczestniczyła w wielu projektach, kursach i warsztatach muzycznych w kraju i zagranicą m.in. warsztaty muzyczne u Petera Lukasa-Grafa,
warsztaty orkiestrowe pod batutą Juliana Gibbonsa w Anglii, jej mentorami
byli też Robert Dick, Wally Hase, Dieter Flurry, Helga Zuccaro, Jerzy Mrozik,
Elżbieta Woleńska.
Otrzymała II nagrodę w konkursie „Citta di Barletta 2015” we Włoszech,
I nagrodę z zespołem „International Trio” w konkursie „Citta di Barletta
2015” we Włoszech, II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Interpretacji
Muzycznej w Michałowicach 2016, Grand Prix z zespołem „The Torrence Trio”
w Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej w Michałowicach
2016, I nagrodę w duecie z harfistą – Adrianem Nowakiem w tym samym konkursie, I nagrodę w konkursie „Artem Cameralem Promovere”, wspólnie z organistką NengYi Chen, w Mielcu tego roku.
NengYi Chen – pianistka, klawesynistka i organistka, pochodzi z Chin.
Jest absolwentką klasy fortepianu prof. Piotra Kamińskiego na Uniwersytecie
Muzycznym im. Fr. Chopina w Warszawie. Obecnie jest studentką Akademii
Muzycznej w Krakowie, studiuje klawesyn w klasie prof. Magdaleny Myczki i organy w klasie dr. hab. Wacława Golonki. Prowadzi bardzo aktywną działalność koncertową jako kameralistka, występując z różnymi
zespołami. W wieku 15 lat zdobyła III nagrodę na konkursie pianistycznym w Hong-Kongu. W tym roku w duecie z Adrianną Mętel została laureatką I nagrody na II Konkursie Muzyki Organowej i Kameralnej „Artem Cameralem Promovere” w Mielcu. Na tym konkursie otrzymała także nagrodę dla najlepszej organistki.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. O godz. 17.30 procesja różańcowa wokół kościoła do 4 ołtarzy. Na nabożeństwa zapraszamy codziennie o godz. 17.30.
2. Przy wyjściu z kościoła składamy ofiary na
Seminarium Duchowne w Krakowie.
3. Również dzisiaj o 14.00 zapraszamy dzieci
specjalnej troski, z rodzicami i opiekunami,
na Mszę św. do kaplicy naszego kościoła.
4. W poniedziałek zapraszamy kobiety, nie tylko z naszej parafii, a także wszystkich parafian, na wspólną modlitwę matek w intencji
dzieci, wnuków i chrześniaków. Modlitwa odbędzie się po wieczornej Mszy przed Najświętszym Sakramentem.
5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek
i piątek spowiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny chorych parafian. W tych dniach modlimy się o nowe
powołania, oddajemy cześć Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa oraz czcimy Niepokalane
Serce Najświętszej Maryi Panny.

6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom bloków nr 15 i 16 z os. Paderewskiego. W tym tygodniu, w piątek po wieczornej Mszy, prosimy mieszkańców bloku
nr 3 z os. Słowackiego.
7. W przyszłą niedzielę – 8 października przy
wyjściu z kościoła członkowie Parafialnego
Zespołu Charytatywnego będą zbierać ofiary na szkolne obiady dla dzieci z potrzebujących rodzin naszej parafii.
8. W każdą niedzielę o 11.30 zapraszamy na
Msze św. rodzinne z kazaniem dla dzieci. Co
tydzień dzieci uczestniczące w tych Mszach
otrzymują pamiątkowe obrazki.
9. W sobotę – 21 października Parafialna Rodzina Radia Maryja organizuje pielgrzymkę
do Bazyliki Mniejszej w Rychwałdzie. O godzinie 11.00 Msza Święta z namaszczeniem
olejkami radości i zwiedzanie Bazyliki. Na
zakończenie ognisko z kiełbaskami. Zapisy
w zakrystii, koszt 30 zł. Wyjazd sprzed Ośrodka Kultury o godz. 8.00. Informacje pod numerem telefonu 609 322 346.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 1 października

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		

Jan Kobiałka
Fryderyk Moskała w 10 r. śmierci
Stanisława Słoniszko w 4 r. śmierci
Mieczysław Kolonko, Antonina
i Józef Kolonko z synem Adamem
11.30 		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria i Czesław Obiedzińscy

PONIEDZIAŁEK – 2 października

6.30
6.30
18.00
18.00

†
†
†
†

Marian Jankowski
Irena Pękala
Maria i Jan Bąk
Edward Chwierut w 6 r. śmierci

WTOREK – 3 października

6.30
6.30
18.00

† Marian Jankowski
† Stefania i Władysław Wrona
† Fryda i Norbert Oleś z rodzicami
i rodzeństwem

SOBOTA – 7 października

6.30 †
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		

18.00

Edward Moskwik w 3 r. śmierci
Rudolf Rączka w 34 r. śmierci
Irena Pękala
Edward Bednarz
W intencji Jadwigi z okazji 80 rocznicy urodzin w podziękowaniu
za przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę Bożą
† Klemens Piwowarczyk w 18 r. śm.

NIEDZIELA – 8 października

7.00
8.30
10.00

† Franciszek i Regina Tchurzewscy
† Józef Kocoń
† Stanisław Kluczny w 16 r. śmierci
z teściami
11.30		 Roczki: Oliwier Ryszka,
Karolina Chowaniec
18.00 † Piotr Korczyk

ŚRODA – 4 października

6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Marian Jankowski
Krystyna Zwolińska
Edward Bednarz
Msza wotywna do MB Bolesnej:
za †† wypominanych w rocznych wypominkach, † Stefania Duda z rodzicami, † Tadeusz Filek w 13 r. śm., † Zofia Giełdoń, † Józef Bąk, † Antonina
Hankus

CZWARTEK – 5 października

6.30		
6.30 †
6.30 †
18.00		

W intencji kapłanów i misjonarzy
Marian Jankowski
Edward Bednarz
W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 6 października

6.30		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla o. Amosa Smolarka, o. Adriana
Maźnickiego i wszystkich kapłanów
z naszej parafii [NSPJ]
6.30 † Marian Jawień
18.00 † Franciszek Piotrowski
Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
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