
Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził 
z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, 
siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Na-
zaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się 
nade mną”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz 
on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade 
mną”. Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przy-
wołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, 
wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się 
i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co 
chcesz, abym ci uczynił?”. Powiedział Mu niewidomy: 
„Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja 
wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i  szedł za 
Nim drogą”.

Mk 10, 46-52
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

„Kto pod kim dołki kopie, musi bardzo uważać, bo to 
robota odpowiedzialna i trudna, ale opłacająca się” – 
pisał Stefan Kisielewski.
Ludzie, którzy nie chcieli dopuścić niewidomego Barty-
meusza do Jezusa byli zajęci sobą, bali się, że dla nich za- 
braknie miejsca lub czasu.
Anzelm po przeczytaniu dzienników pewnego pisarza 
powiedział: „Nie lubię wyznań, w których autor wciąż 
klęka przed samym sobą”.

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

Czy jesteśmy odpowiedzialni tylko za bliskich?
Słusznie troszczymy się najpierw o siebie i rodzinę, ale czy 
dostrzegamy także problemy innych? Dobro, które czynimy 
ludziom, podobnie jak i zło, często wraca do nas samych 
i naszych bliskich. Leszek Kołakowski wspomina spotkanie 
z Janem Pawłem II. Powiedział, że bardzo mu dziękuję, iż 
zechciał z nim rozmawiać, bo przecież ma teraz cały świat 
na głowie. Papież odpowiedział: „Każdy z nas ma cały świat 
na głowie”. 

ks. Eugeniusz Burzyk

Niedzielne espresso           z Proboszczem



Krzyż nie jest znakiem męczeństwa, ale miłości
O. dr Wit Chlondowski, gwardian klasztoru franciszkanów w Cieszynie, przewodniczył 22 paździer-
nika Mszy św. odpustowej ku czci św. Jana Pawła II, w dniu 6. rocznicy konsekracji naszego kościoła.
„Krzyż w kościele jest zawsze w centralnym miejscu, ale nie patrzymy na niego jak na narzędzie 
męki, nie adorujemy męki czy cierpienia, adorujemy miłość, która się wyraziła w cierpieniu i męce. 
Kiedy patrzymy na krzyż widzimy, jak bardzo Jezusowi zależy na mnie i na tobie. On pierwszy mnie 
umiłował i oddał za mnie życie” – mówił w kazaniu o. Wit Chlondowski.
Proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk podziękował Słu- 
żbie Liturgicznej, chórowi parafialnemu „Canticum No-
vum”, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, pocztom 
sztandarowym KWK „Brzeszcze” oraz OSP z Jawiszowic.
Nagranie kazania o. Wita Chlondowskiego można wy-
słuchać na naszej stronie internetowej: 
www. materdolorosa.pl.



 1. 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich 
Świętych, 2 listopada Wspomnienie Wiernych 
Zmarłych. W tych dniach o godz. 17.30 odpra- 
wimy nieszpory za zmarłych. Odpust za dusze 
w czyśćcu cierpiące można uzyskać od Uroczy-
stości Wszystkich Świętych i w Dzień Zadu-
szny – przez nawiedzenie kościoła, odmówienie 
Ojcze Nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Papie- 
ża, przyjęcie łaski sakramentalnej spowiedzi 
i Komunii, zachowanie wolności od przywiązania 
do jakiegokolwiek grzechu; a także w dniach 1 
– 8 listopada – nawiedzając cmentarz, modląc 
się za zmarłych, spełniając zwykłe warunki od- 
pustu. 1 listopada – Msze w porządku niedziel-
nym. 2 listopada – o godzinach 7.00, 8.30, 
10.00, 16.30 i 18.00.

 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spo- 
wiedzi przed uroczystością Wszystkich Świę-
tych będzie we wtorek i środę – od 17.00 do 

18.00. W środę z racji spowiedzi kancelaria 
będzie nieczynna. W czwartek i piątek nie bę- 
dzie dodatkowej spowiedzi.

 3. W piątek – 2 listopada po wieczornej Mszy – w sa- 
li konferencyjnej spotkanie Koła Radia Mary- 
ja i Czcicieli Serca Pana Jezusa.

 4. W sobotę – 3 listopada odwiedziny chorych pa- 
rafian od godz. 9.00. Ks. Paweł wyjątkowo odwie- 
dzi swoich chorych w piątek – 2 listopada, od 
godz. 12.30.

 5. W niedzielę – 4 listopada o godz. 14.00 zaprasza- 
my dzieci specjalnej troski, z rodzicami i opie-
kunami, na Mszę Świętą do kaplicy kościoła.

 6. Po każdej Mszy i w godzinach urzędowania kan-
celarii przyjmujemy wypominki listopadowe i ro- 
czne. Na stolikach z prasą są do zabrania spe-
cjalne wypominkowe formularze.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary na 
prace remontowe mieszkańcom ul. Piaski. W tym 
tygodniu prosimy mieszkańców ul. Wodnej.

Ogłoszenia duszpasterskie

Ksiądz Tomasz zaprasza na spotkania Oazy Rodzin

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą
 człowieka i całego narodu”.

św. Jan Paweł II

Oaza Rodzin z naszej parafii, w dniach od 12 do 14 
października, brała udział w wyjeździe formacyj-
nym w domu rekolekcyjnym w Bańskiej Niżnej. Od 
patrona rodzin – św. Jana Pawła II uczyła się kul- 
tury czasu wolnego (np. przez wspólne spędzanie 
czasu, dzielenie się radościami i troskami codzien- 
nego życia, wędrowanie po tatrzańskich szlakach 
czy relaks w basenach termalnych), a także pró- 
bowała zaczerpnąć nową energię dla własnej du- 
chowości budowanej na drogowskazach Domo- 
wego Kościoła. Działo się to m.in. przez wizyty 
w miejscach tak bliskich sercu św. Papieża: w Ludź-
mierzu – w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Po-
dhala czy na Bachledówce – w Sanktuarium oo. Pa- 
ulinów, wspólną Eucharystię i modlitwę różańco-
wą w intencji rodzin.
Mamy nadzieję, że wkrótce dołączą do naszej 
wspólnoty nowe małżeństwa i rodziny, by wzrastać 
na drodze do świętości.

ks. Tomasz Łata
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NIEDZIELA – 28 października
  7.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę MB 

dla Władysławy z okazji 80 r. urodzin
  8.30 † Ryszard Szczepański
10.00 † Marian Oleksy w 9 r. śm.  

z żoną Janiną
11.30 † Marian Pałka w 5 r. śmierci
18.00 † Mieczysława Brzeziecka w 15 r. śm.

PONIEDZIAŁEK –  29 października
  6.30 † Kazimierz Ziółkowski
  6.30 † Julian Łyszczak
18.00 † Zmarli z rodziny Zimnal
18.00 † Grażyna Jarnot

WTOREK – 30 października 
  6.30 † Kazimierz Ziółkowski
18.00 † Maria Pabian w 10 r. śmierci

ŚRODA – 31 października
  6.30 † Aniela Duc
  6.30 † Rudolf Rączka w 35 r. śmierci
18.00   Msza Święta wotywna do MB Bole-

snej: o błogosławieństwo Boże dla mie- 
szkańców i sprzątających z ul. Grott- 
gera i Tysiąclecia; o zdrowie i opiekę 
MB dla Doroty; † Stanisława Olszew-
ska; † Andrzej Cader; † Teresa Cader; 
†  Alicja Rychlewicz-Iwaszko; † Hu- 
bert Skrzypiec; † Janina Pudłowska; 
† Beata Rusek w r. śm. wraz z rodzica- 
mi: Grzegorzem i Marią Wochowski

CZWARTEK – 1 listopada
  7.00 † Stanisław Andryszczak z rodzicami 

i teściem
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 3 r. śmierci
10.00 † Józef Mikołajek w 2 r. śmierci  

z rodzicami i teściami
11.30 † Józef Szczerba
18.00 † Grzegorz Płużek

PIĄTEK – 2 listopada
  7.00 † Józef Nalepa
  8.30 † Antoni i Stefania Piątek oraz † Józef 

i Anna Myśliwiec 
10.00  † Aniela Duc
16.30 † Antoni Plata
18.00 † Kapłani pracujący w naszej parafii 

oraz parafianie
SOBOTA – 3 listopada
  6.30 † Elżbieta Krawczyk
  6.30 † Aniela Duc
  6.30 † Ryszard  Łacny
18.00 † Antoni Plata

NIEDZIELA – 4 listopada
  7.00 † Kazimierz Górny w 18 r. śmierci
  8.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę 

MB dla Kajetana z okazji 18 
rocznicy urodzin

10.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
dla Józefa i Antoniny z okazji 40 ro-
cznicy ślubu

11.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
dla Wiesława z okazji 60 r. urodzin

12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Bolesław Krawczyk w 3 r. śmierci


