
Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, 
który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się ba-
wił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem 
Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto 
i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie 
zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrze-
bany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał 
z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abra-
hamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego 
palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię 
w tym płomieniu». Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za 
życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz 
on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między 
nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, 
stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać». 
Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego 
ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni 
nie przyszli na to miejsce męki». Lecz Abraham odparł: «Mają 
Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają». Tamten odrzekł: «Nie, 
ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się 
nawrócą». Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słu-
chają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą»”.

Łk 16, 19-31
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W filmie „Nieoczekiwana zmiana miejsc” prezesi koncernu dla kaprysu 
degradują jednego z dyrektorów, na jego miejsce przyjmują żebraka.

Dlaczego bogacz nie pomyślał, że kiedyś stanie przed Bogiem? Był 
pewny pozycji, nie wyobrażał sobie, że jego sytuacja może się zmienić.

Przecież mógł „zabezpieczyć” się, wykorzystując majątek w dobrym 
celu, np. pomagając Łazarzowi żebrzącemu przed jego pałacem.

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Dlaczego należy pomagać biedniejszym?
Wspieranie najbiedniejszych to nie tylko miłosierdzie, ale wymóg 
sprawiedliwości; zwracanie im tego, czego z prawa naturalnego 
są właścicielami, gdyż Bóg stworzył świat wraz z jego bogactwami 
dla wszystkich. Różny jest jednak wkład pracy i zaangażowanie 
poszczególnych ludzi. Byłoby niesprawiedliwe i  demoralizujące, 
gdyby wypracowane dobra dzielić równo między wszystkich. 

ks. Eugeniusz Burzyk
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Inauguracja „25. Jawiszowickich Niedziel Organowych”
Klarnecista – Wojciech Kwiatek oraz dyrektor artystyczny koncertów – Wacław Golonka wystąpili 22 
września w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze, podczas inauguracji 
jubileuszowych „Jawiszowickich Niedziel Organowych”.
Dzięki transmisji na ekran w kościele, prowadzonej przez Jerzego Zajdę, uczestnicy oglądali wirtuozerię 
występujących na chórze artystów w czasie rzeczywistym. Wykonano m.in. utwory Johanna Sebastiana 
Bacha, Pietro Mascaniego, Stanisława Moniuszki, Feliksa Mendelssohna i Béli Kovácsa. Koncert prowa-
dził Wacław Golonka. „Poza aspektami religijnymi w kościele odpoczywamy, w pewnym sensie relaksu-
jemy się. Kiedy jednak w kościele słuchamy tak pięknej muzyki, doświadczmy czegoś więcej, czego sami 
artyści nie są w stanie do końca określić. Dziękujemy im za stworzenie atmosfery modlitwy, doświadcze-
nia świata duchowego i nadprzyrodzonego” – powiedział proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk.



 1. Dziękujemy rodzinie z Domowego Kościoła 
naszej parafii za złożone świadectwo. Rodziny, 
które chcą wziąć udział w spotkaniach Oazy 
Rodzin, prosimy o kontakt z ks. Tomaszem lub 
małżeństwami, które dzisiaj po każdej Mszy dy- 
żurują w parafialnej kawiarni, do której zapra-
szamy wszystkich parafian.

 2. Dzisiaj o godz. 19.00 zapraszamy na 2. koncert 
„Jawiszowickich Niedziel Organowych”. Na orga- 
nach zagra Jan Bokszczanin, na saksofonie – 
Piotr Baron. Artyści wykonają utwory Johanna 
Sebastiana Bacha, Krzysztofa Komedy i Zbignie- 
wa Wodeckiego. Przy wyjściu z kościoła można 
składać ofiary na organizację kolejnych koncertów.

 3. Wyjątkowo w poniedziałek – 30 września, po 
Mszy wieczornej, o godz. 18.30, zapraszamy 
do dolnej kaplicy na „Jawiszowickie Rozmowy 
Poświęcone”. Bp Piotr Greger i ks. Jacek Pędzi- 
wiatr rozmawiać będą na temat: „Hostia opra-
wiona w Słońce”. Na spotkanie zaproszeni są 

również uczestnicy Kręgu Biblijnego i kateche-
zy dla dorosłych.

 4. We wtorek – 1 października, po Mszy wieczor-
nej, w sali konferencyjnej odbędzie się spotka- 
nie pielgrzymów do Gruzji. Prosimy o przynie-
sienie ze sobą dowodów osobistych lub pasz-
portów oraz pierwszej transzy – 1300 zł.

 5. W bieżącym 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.

 6. W piątek – 4 października, po Mszy wieczornej, 
w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie 
Rodziny Radia Maryja i Czcicieli NSPJ.

 7. W przyszłą niedzielę – 6 października, o godz. 
14.00, zapraszamy dzieci specjalnej troski na 
Mszę Świętą w kaplicy kościoła.

 8. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 17.15, za- 
praszamy na procesję różańcową wokół kościo- 
ła. Codzienne nabożeństwa różańcowe odpra-
wiane będą przez cały październik – o 17.30.

 9. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom ul. Piaski. W tym tygodniu pro-
simy mieszkańców ul. Wodnej.

 10. Dziękujemy za złożone ofiary. W przyszłą nie-
dzielę do puszek będziemy składać ofiary na 
Seminarium Duchowne w Krakowie, w którym 
studiują klerycy z naszej diecezji i parafii.
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NIEDZIELA – 29 września
  7.00 † Franciszka i Stanisław Kamińscy 

oraz † Maria
  8.30 † Eugeniusz Kosek
10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla 
Janusza i Bianki z okazji 20 rocz-
nicy ślubu

11.30 † Emil i Urszula Walaszek
18.00 † Helena i Leonard Sojka z synami: 

Ireneuszem i Jerzym 
PONIEDZIAŁEK –  30 września
  6.30 † Zofia Sroczyńska
18.00 † Józefa Ryńska
18.00 † Maria Stadnik
WTOREK – 1 października
  6.30 † Zofia Sroczyńska
18.00 † Stefania, Józef, Stanisław Sekuła
18.00 † Stanisława Stanek w 3 r. śmierci
ŚRODA – 2 października
  6.30  † Stefania i Władysław Wrona
  6.30  † Józefa Ryńska
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Bo- 

lesnej: † Janina Naglik w r. śmier-
ci; † Jerzy Blachura; † Kazimierz 
Grzywa w 2 r. śmierci; † Joanna 
Maciejczyk; † Maria Hreśka; † Ma- 
rian Grzywa; † Anna Wandzel ; † Fran- 
ciszek Szostek; † Zbigniew Apry-
as; † Albina Tatar

CZWARTEK – 3 października
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Karolina Woś
18.00  W intencji wszystkich osób zakon-

nych i świeckich tworzących Ra-
dio Maryja i TV TRWAM

18.00 † Józef Waligóra
PIĄTEK – 4 października
  6.30 † Krystyna Zwolińska
18.00  O umiłowanie modlitwy 

różańcowej (NSPJ)
18.00 † Anna Wandzel
SOBOTA – 5 października
  6.30 † Zofia Sroczyńska
  6.30  † Maria Różycka
  6.30  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę św. Krzy- 
sztofa dla Sławomira z okazji 50 r. 
urodzin oraz jego rodziny

18.00 † Władysława Ptak w 12 r. śmierci
NIEDZIELA – 6 października
  7.00 † Regina i Franciszek
  8.30 † Stanisława Słoniszko w 6 r. śmierci
10.00 † Stanisław Kluczny w 18 r. śmierci 

z teściami
11.30 † Łucja i Edward Pasałka w r. śmierci
12.30  Msza święta chrzcielna
18.00 † Agata Bednarz z rodzicami  

i bratem Bronisławem

Intencje mszalne

Trwają prace remontowe na dolnym poziomie plebanii


