
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie 
chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów 
i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go za-
biją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak 
nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafar-
naum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście 
w drodze?”. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się 
między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 
Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech 
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął 
dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do 
nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyj-
muje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który 
Mnie posłał”.

Mk  9, 30-37
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

„Kto, pana zdaniem, jest najlepszym specjalistą w tej dziedzinie” – 
pyta sędzia. „Oczywiście ja” – odpowiada ekspert. „Czy nie uważa 
pan tego stwierdzenia za brak skromności?”. „Nie, wysoki sądzie, 
przecież odpowiadam pod przysięgą”.

Dobrze, że uczniowie mieli poczucie własnej wartości. Przecież 
znali się wzajemnie, mieli świadomość zarówno swoich zalet, jak 
i wad. Jednak to nie do nich, ale do Jezusa należała ocena ich przy-
datności i wyznaczenia pierwszeństwa.

Na skromnej płycie nagrobnej Isaaca Newtona widnieje długa 
lista jego naukowych osiągnięć, która kończy się takim stwierdze-
niem: „Niech sobie gratulują śmiertelni, że istniała wśród nich taka 
i tak wielka ozdoba rodzaju ludzkiego”.

25.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   B,,

Czy jesteśmy lepsi od innych?
To naturalne, że oceniamy siebie, porównując się z ludźmi. Widzi-
my, że od jednych zachowujemy się lepiej, a od innych gorzej. Jed-
nak wartość naszego życia zostanie osądzona wtedy, gdy staniemy 
przed Bogiem. Na razie starajmy się dobrze wypełniać obowiązki, 
zostawiając ostateczną ocenę Jezusowi.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Bolesnej
W niedzielę – 16 września obchodziliśmy odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej, patronki naszej pa-
rafii. Uroczystej sumie odpustowej o godz. 11.30 przewodniczył dyrektor Caritas Diecezji Bielsko- 
-Żywieckiej – ks. Robert Kurpios, który na wszystkich niedzielnych Mszach wygłosił kazanie. Po sumie 
odmówiono litanię do Matki Bożej Bolesnej. Następnie odbyła się procesja wokół kościoła. Proboszcz 
parafii ks. Eugeniusz Burzyk podziękował za liczny udział w uroczystości, przede wszystkim Służbie 
Liturgicznej, Chórowi „Canticum Novum”, parafialnej scholi Oazy Dzieci Bożych, pocztom sztandaro-
wym górników, strażaków, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Jawiszowic, a także przedstawicie-
lom grup parafialnych, którzy podczas procesji nieśli feretrony i baldachim. Wszystkich zaproszono 
do parafialnej kawiarni na kawę, herbatę i odpustowe ciasto.











 1. Dzisiaj o godz. 19.00 rozpoczynamy „Jawiszo-
wickie Niedziele Organowe”. Wystąpi nasz pa- 
rafialny Chór „Canticum Novum” pod dyrekcją 
Zdzisława Kołodzieja. Na organach zagra Urszu- 
la Jasiecka-Bury. Zainteresowani koncertami 
mogą zabrać szczegółowy program z życiory-
sami i zdjęciami artystów, który znajduje się 
na stolikach z prasą.

Ogłoszenia duszpasterskie

  2. Od poniedziałku – 24 września dostępna będzie 
nowa Księga Intencji Mszalnych. Intencje pro- 
simy zamawiać w godzinach urzędowania kan- 
celarii, a także bezpośrednio po Mszach.

 3. W środę po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu 
Biblijnego.

  4. W piątek po Mszy wieczornej zapraszamy na 
spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w sobotę o go- 
dzinie 10.00 na spotkanie Oazy Dzieci Bożych. 
Na stolikach z prasą są jeszcze do zabrania 
ulotki informacyjne dotyczące tych grup forma-

cyjnych. Prosimy rodziców, by zainteresowali 
się spotkaniami i zachęcili dzieci i młodzież do 
uczestnictwa.

 5. Zapraszamy wszystkich parafian do włączenia 
się w modlitwę różańcową poprzez przynale-
żność do Róż Żywego Różańca. Chętnych pro-
simy o kontakt z ks. Tomaszem.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary 
na prace remontowe mieszkańcom bloku nr 9 
z Osiedla Słowackiego. W tym tygodniu prosi-
my mieszkańców bloku nr 11 z tego osiedla.

 7. Dziękujemy za ofiary składane na prace remon-
towe. Od 2 tygodni działa w naszej parafii Oa- 
za Dzieci Bożych i Oaza Młodzieżowa. W spo- 
tkaniach, które odbywają się grupach, ucze-
stniczy ok. 70 dzieci i ok. 30 młodzieży. Dla-
tego rozpoczęliśmy remont generalny kolejnej 
sali na piętrze kościoła. Dziękujemy młodzie-
ży, która wiele prac wykonuje we własnym za- 
kresie, poświęcając wolny czas. Równocześnie 
informujemy, że nasze sale nie będą wynajmowa-
ne świeckim instytucjom i wykorzystywane w ce- 
lach komercyjnych. Ich jedynym przeznacze-
niem jest codzienna działalność duszpasterska 
i ewangelizacyjna. W tym celu zostaną w pełni 
zagospodarowane.



Intencje mszalne

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

 www.materdolorosa.pl;       www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiksy: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska; 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. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

NIEDZIELA – 23 września
  7.00 † Tadeusz Zontek w 18 r. śmierci
  8.30 † Władysław i Marianna Płonka 

z synem Karolem
10.00 † Eugeniusz Kosek w 5 r. śmierci
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Bo-
że i opiekę Matki Bożej dla Ewy 
i Roberta z okazji 25 r. ślubu

18.00 † Jan Matusiak w 1 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 24 września
  6.30 † Kazimierz Lasota
  6.30 † Barbara Szkaradek
18.00 † Zofia i Józef Faruga

WTOREK – 25 września 
  6.30 † Kazimierz Lasota
18.00 † Ryszard Kozieł

ŚRODA – 26 września
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla 

mieszkańców i sprzątających  
z os. Paderewskiego, bloku nr 1

18.00  Msza Święta wotywna do MB Bo-
lesnej: o błogosławieństwo Boże 
i dary Ducha Świętego dla Moniki 
z okazji 18 r. urodzin, † Aniela Duc, 
† Anna Dzidek, † Elżbieta Kwaśny, 
† Alicja i Władysław Kozieł, † Ma-
rian Pałka

CZWARTEK – 27 września
  6.30 † Eugeniusz i Anna Glondys
18.00  O łaskę zdrowia dla Marii Kozieł
18.00 † Elżbieta Krawczyk

PIĄTEK – 28 września
  6.30 † Kazimiera Krokowska w 79 r. 

śmierci
18.00  † Krystyna Borys
18.00 † Ryszard Wilkosz w r. śmierci

SOBOTA – 29 września
  6.30 † Emil i Urszula Walaszek
  6.30 † Helena Kawka
18.00 † Janusz Drabek w 7 r. śmierci

NIEDZIELA – 30 września
  7.00 † Józef Wątor
  8.30 † Adam (w 1 r. śmierci) i Maria  

(w 13 r. śmierci) Czopek
10.00 † Zofia Szczepańska z mężem 

Janem i synem Tadeuszem
11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla Ma- 
rianny z okazji 80 r. urodzin

11.30 † Michał Hotloś
18.00 † Karol Olek w 2 r. śmierci


