
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadł-
szy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu na-
zywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz 
przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”. On Mu rzekł: 
„Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodo-
ści”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego 
ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bę-
dziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz 
on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem 
wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich 
uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. 
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł 
im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy 
w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść 
przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni 
tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się 
zbawić?”. Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale 
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.
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w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Jest takie powiedzenie, że jeśli ktoś mówi: „Za pieniądze nie można 
kupić szczęścia”, to chyba nie wie, gdzie robić zakupy.
Bogaty człowiek, który nie był w stanie sprzedać swojego majątku 
i rozdać pieniędzy ubogim, odchodzi od Jezusa zasmucony.
Julia Hartwig zauważa, że:

„Opowieść mówi tylko 
że odszedł zasmucony 
i nigdzie nie powiedziane jest 
czy nadal potrafił cieszyć się jak przedtem 
tym co posiada”.

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

Gromadzić majątek czy nie?
Zdobywanie wartości materialnych to dla człowieka źródło ra-
dości, ale czy nie jest to radość zbyt wielka, a tym samym krót- 
kotrwała. Gromadząc pamiętajmy: „Więcej szczęścia jest w da-
waniu aniżeli w braniu”.

ks. Eugeniusz Burzyk



Muzyka organowa i klasyczna ożywia kościół

Międzynarodowy duet akordeonowy „Duo Acco- 
sphere”, w składzie: Alena Budziňáková – (Sło-
wacja) oraz Grzegorz Palus, wystąpił w niedzielę 
– 7 października w naszym kościele, w ramach „Ja- 
wiszowickich Niedziel Organowych”. Akordeoni-
ści wykonali utwory Feliksa Mendelssohna-Barthol-
dy’ego, Maurice Ravela oraz w sposób perfekcyj-
ny nastrojową Suitę Gotycką Léona Boëllmanna. 
Na organach zagrał Wacław Golonka, który m.in. 
wirtuozersko wykonał Preludium i fugę g-moll, op. 
7, nr 3 Marela Dupré. Dzięki transmisji na ekran 

w kościele wierni w czasie rzeczywistym mogli śledzić pracę rąk i nóg organisty.
„Kościół jako wspólnota żyje dzięki Jezusowi i wiernym, ale jako budowlę – świątynię ożywia go muzyka, 
przede wszystkim organowa i klasyczna. Dziękujemy artystom za ożywienie naszego kościoła i nas 
samych” – powiedział na zakończenie koncertu proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk.
Koncert finałowy „Jawiszowickich Niedziel Organowych” odbędzie się w niedzielę – 14 październi-
ka, o godz. 19.00. Wystąpi rosyjska skrzypaczka – Elizaveta Akbalkan, na organach zagra organista 
i pianista – Tadeusz Barylski, na pozytywie – Wacław Golonka.

Tradycyjna Procesja Różańcowa
W niedzielę, 7 października – w Święto Matki Bożej Różańcowej – odbyła się tradycyjna procesja 
do 5 ołtarzy ustawionych wokół kościoła. Dziękujemy członkom Róż Różańcowych za przygotowa-
nie ołtarzy i udekorowanie terenu, a także za niesienie podczas procesji feretronów i baldachimu. 
Zapraszamy na codzienne nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.



 1. Z okazji obchodzonego dzisiaj XVIII Dnia Pa- 
pieskiego do puszek składamy ofiary na Fun-
dusz Stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”, która jest żywym pomnikiem św. 
Jana Pawła II.

 2. O godz. 19.00 zapraszamy na koncert finało- 
wy „Jawiszowickich Niedziel Organowych”. Wy- 
stąpi rosyjska skrzypaczka – Elizaveta Akbal-
kan. Na organach zagra znany pianista i orga- 
nista – Tadeusz Barylski, na pozytywie – Wa-
cław Golonka. Na stolikach z prasą znajduje się 
szczegółowy program dzisiejszego koncertu.

 3. W czwartek – 18 października zapraszamy na 
spotkanie kandydatów do przyjęcia Sakramen-
tu Bierzmowania. O 18.00 Msza, a później spo-
tkanie formacyjne. Obecność obowiązkowa.

 4. Po każdej Mszy św. i w godzinach urzędowania 
kancelarii, przyjmujemy wypominki listopado-
we oraz roczne. Wypominki to tradycyjna mo-
dlitwa za naszych zmarłych, którzy odeszli po- 
jednani z Bogiem, ale muszą jeszcze odpoku-
tować za grzechy w czyśćcu. Nasza pamięć 
o nich, dzięki wypominkom, może skrócić im 
cierpienia i przyspieszyć spotkanie z Bogiem 
w niebie. Lista wypominków zostanie umie-
szczona w gazetce parafialnej oraz na naszych 
stronach internetowych.

 5. Dziękujemy członkom Róż Różańcowych za 
przygotowanie w ubiegłą niedzielę tradycyjnej 
procesji różańcowej: ołtarzy, udekorowanie te- 
renu oraz za niesienie feretronów i baldachimu.

 6. Dziękujemy za złożone ofiary na zakupienie 
opału do ogrzewania naszego kościoła. W przy- 
szłą niedzielę – 21 października składka spe- 
cjalna uzupełniająca na ten sam cel. Z racji 
Światowego Dnia Misyjnego do puszek bę-
dziemy składać ofiary na cele misyjne.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary 
na prace remontowe mieszkańcom ulic: Grott-
gera i Tysiąclecia. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców ul. Turystycznej.

 8. Spowiedź przed 6. rocznicą konsekracji na-
szego kościoła i odpustem ku czci św. Jana Pa- 
wła II, który obchodzić będziemy w poniedzia-
łek – 22 października, codziennie od 17.30 do 
18.00, a w sobotę od 16.30 do 18.00.

Ogłoszenia duszpasterskie

Coraz większa potrzeba modlitwy wstawienniczej
9 października, jak w każdy drugi wtorek miesiąca, odbyła się w naszym 
kościele Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Podczas ado-
racji oraz indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem 
w kaplicy obok prezbiterium trwała modlitwa wstawiennicza, prowadzona 
przez wspólnotę „Krzew winny” z Jawiszowic. Kilkudziesięciu wiernych 
skorzystało z czterech grup modlitewnych. W tym czasie trzy osoby ze 
wspólnoty odmawiały na kolanach modlitwę różańcową.
Modlitwę uwielbienia podczas Mszy i nabożeństwa prowadziła Grupa 
Odnowy w Duchu Świętym „Emaus” z Bestwiny. Oprawę muzyczną przy-
gotował Piotr Mirecki z salezjańskim zespołem „Fausystem” z Oświęcimia.
Po nabożeństwie i Apelu Jasnogórskim organizatorzy i wierni spotkali się 
tradycyjnie w parafialnej kawiarni.
Kolejna Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała odbędzie się 
13 listopada.
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NIEDZIELA – 14 października
  7.00 † Elżbieta i Franciszek Krysta  

z wnukiem Wojciechem
  8.30 † Krzysztof Hatala w 5 r. śmierci
10.00 † Jan Ochman z rodzicami i teściami
11.30  Roczki: Maksymilian Karaczyn, Gaja 

Gryga, Wojciech Skoczeń
18.00 † Henryk Bąba z córką Jolantą
PONIEDZIAŁEK – 15 października
  6.30 † Jan Micherda
  6.30 † Julian Łyszczak
18.00 † Mieczysław Kózka w 9 r. śmierci
18.00 † Zygmunt Dura
WTOREK – 16 października 
  6.30 † Jan Micherda
18.00  O błogosławieństwo Boże i zdrowie 

dla Jadwigi Bryły z okazji imienin
18.00 † Ryszard Łacny
ŚRODA – 17 października
  6.30 † Mirosława Matlak
  6.30 † Julian Łyszczak
18.00  Msza Święta wotywna do MB Bolesnej: 

o błogosławieństwo Boże dla mie-
szkańców i sprzątających z os. Słowa- 
ckiego nr 9; † Maria Pływacz w 10 r. 
śmierci; † Jan Wilczyński w 3 r. śm.; 
† Andrzej Babich; † Kazimierz Ziół-
kowski; † Janina Pudłowska

CZWARTEK – 18 października
  6.30 † Mirosława Matlak
  6.30  † Maria i Antoni Stachura
18.00 † Sylwester Majcherczyk w 9 r. śm.
18.00 † Ryszard Łacny
PIĄTEK – 19 października
  6.30 † Stanisław Jędrocha w 35 r. śm.  

z żoną Wiktorią w 2 r. śm.
18.00  O błogosławieństwo Boże dla ka- 

płanów pochodzących z naszej 
parafii (NSPJ)

18.00  † Józef Dobrowolski

SOBOTA – 20 października
  6.30  O błogosławieństwo Boże i zdrowie 

dla Krystyny z okazji 74 r. urodzin
  6.30 † Krystyna Borys
  6.30 † Elżbieta Kwaśny
18.00 † Stanisław Szpak w 5 r. śm. wraz z te- 

ściami Józefą i Marianem Jochymek

NIEDZIELA – 21 października
  7.00 † Grażyna Pach
  8.30 † Janina Dźwigaj
10.00 † Kazimierz Chowaniec w 8 r. śm.
11.30 † Henryk Apryas w 35 r. śmierci
18.00 † Maria i Stanisław Jarzyna

Statystyka
wrzesień 2018

Zmarli:
† Elżbieta Krawczyk, lat 67
† Ryszard Łacny, lat 56
† Zygmunt Dura, lat 77
† Dorota Suwała, lat 60
† Grażyna Jarnot, lat 62
† Alicja Rychlewicz-Iwaszko, lat 60
† Hubert Skrzypiec, lat 80
† Julian Łyszczak, lat 70

Chrzty:


