
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: „Gdy-
byście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej mor-
wie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby 
wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, po-
wie mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie po-
wie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, 
aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy dziękuje 
słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy 
uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni jeste-
śmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”.

Łk 17, 5-10
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Jeden z oficjalnych tytułów używanych przez papieża brzmi: 
Servus Servorum Dei – Sługa Sług Bożych; znajduje się też 
on na pierwszej stronie Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Jezus uczy, że powinniśmy sobie wzajemnie służyć i trakto-
wać to jako obowiązek; ewangelizując, jesteśmy jedynie 
„sługami nieużytecznymi”, realizującymi swoje powołanie. 

Ladislaus Boros przypomina, że w Nowym Testamencie Bóg 
ukazuje się również jako „Służący”, dlatego też służba jest dla 
człowieka jedną z ważniejszych form doświadczania Boga.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Czy Bóg jest służącym?
Słowo „służba” bywa kojarzone i utożsamiane z poniżającą pracą 
na rzecz innych. Tymczasem Jezus umywając apostołom nogi uka-
zuje się jako służący, gdyż była to czynność służebna, wykonywana 
przez niewolników. W ten sposób uświadamia uczniom potrzebę 
wzajemnej służby, która ma umocnić i budować wspólnotę. Słu-
żącą można nazwać również Maryję. Już w chwili poczęcia wypo-
wiedziała słowa: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa!”, co wiązało się z ryzykiem i cierpieniem: 
poczęcie Jezusa, poród w stajni, ucieczka do Egiptu, wychowanie 
Syna, którego do końca nie mogła zrozumieć i Jego męczeńska 
śmierć na krzyżu.

ks. Eugeniusz Burzyk

,



„Muzyka poszerza horyzonty” – 2. koncert organowy
Jan Bokszczanin – organy i Piotr Baron – saksofon wystąpili 29 września w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej 
w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze podczas 2. koncertu 25. „Jawiszowickich Niedziel Organowych”. 
Artyści wykonali utwory Jana Sebastiana Bacha, Krzysztofa Komedy, Pawła Łukaszewskiego i  Zbigniewa 
Wodeckiego. „Muzyka organowa i jazzowa nie należy do lekkich i łatwych, jednak piękno nie jest tożsa-
me z łatwością czy lekkością; wymaga skupienia i wysiłku intelektualnego. Muzyka, której dzisiaj słu-
chaliśmy zmienia nasze myślenie, poszerza horyzonty, sprawia, że głębiej spoglądamy na rzeczywistość. 
Dziękujemy artystom, że chociaż na chwilę przenieśli nas do innego, lepszego świata” – powiedział 
proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk. Koncert, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, prowadził 
dyrektor artystyczny „Jawiszowickich Niedziel Organowych” – Wacław Golonka. Dzięki transmisji na 
ekran w kościele, prowadzonej przez Jerzego Zajdę, uczestnicy oglądali artystów występujących na chó-
rze w czasie rzeczywistym. Dzisiaj, w niedzielę – 6 października, o godz. 19.00, zapraszamy na kolejny 
koncert. Wystąpią: Gabriela Ciołek-Sitter – sopran, Aleksandra Stopa – wiolonczela, Barbara Śrubarz – 
flet, Elżbieta Włosek-Żurawiecka – organy. Artystki wykonają utwory Johanna Sebastiana Bacha, Georga 
Friedricha Haendla, Antonio Vivaldiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Josefa Haydna.



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Semina-
rium Duchowne w Krakowie, w którym studiu-
ją klerycy z naszej diecezji i parafii.

 2. O godz. 14.00 zapraszamy dzieci specjalnej tros- 
ki, ich rodziców i opiekunów, na Mszę Świę- 
tą w kaplicy kościoła, a o godz. 17.15 wszystkich 
parafian zapraszamy na procesję różańcową. 

 3. O godz. 19.00 zapraszamy na 3. koncert „Jawi- 
szowickich Niedziel Organowych”. Na organach 
zagra Elżbieta Włosek-Żurawiecka, na wiolon-
czeli – Aleksandra Stopa, na flecie – Barbara 
Śrubarz, sopran – Gabriela Ciołek-Sitter. Są 
jeszcze do zabrania foldery z programem.

 4. W poniedziałek – 7 października zapraszamy 
na Modlitwę Matek w intencji dzieci, wnuków 
i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą 
Świętą o 18.00, po której będzie modlitwa przed 
Najświętszym Sakramentem.

 5. We wtorek – 8 października, o godz. 18.00, za- 
praszamy na Mszę Świętą z modlitwą o uzdro-
wienie duszy i ciała. Podczas nabożeństwa każdy 
zostanie indywidualnie pobłogosławiony Naj-
świętszym Sakramentem. W tym czasie można 
będzie skorzystać z modlitwy wstawienniczej.

 6. W czwartek – 10 października po Mszy wieczor-
nej zapraszamy na katechezę dla dorosłych, 

która odbędzie się w sali konferencyjnej. Pro-
simy o przyniesienie Pisma Świętego.

 7. W sobotę – 12 października o godz. 7.30 z par-
kingu przed kościołem wyjazd  pielgrzymów na 
Górę Świętej Anny. 

 8. Również w sobotę, od 8.00 do 13.00, Stowa-
rzyszenie „Amazonek” zaprasza do przychodni 
„Vita” w Brzeszczach (ul. Pisudskiego 6), w ra- 
mach profilaktyki raka piersi. Będzie możli-
wość konsultacji z chirurgami, onkologami oraz 
wykonania USG.

 9. W niedzielę – 13 października obchodzić będzie-
my 19. Dzień Papieski. Do puszek składamy ofia- 
ry na Fundusz Stypendialny im. Jana Pawła II.

 10. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 17.15, 
zapraszamy na procesję fatimską wokół kościo-
ła. O godz. 18.00 Msza Święta, podczas której 
ostatnie w tym roku kazanie fatimskie wygłosi 
ks. Ariel Stąporek.

 11. Przy stolikach z prasą do nabycia „Kalendarze 
Rolników” na rok 2020.

 12. W przyszłą niedzielę składka specjalna na pra-
ce remontowe.

 13. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę miesz- 
kańcom ul. Wodnej. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców ul.: Akacjowa, Lisica, Wałowa.

Ogłoszenia parafialne

Hostia oprawiona w Słońce – 12. Rozmowa Poświęcona
Biskup Piotr Greger i ks. Jacek Pędziwiatr rozmawiali 30 wrze-
śnia w dolnej kaplicy kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawi- 
szowicach – Osiedle Brzeszcze na temat: „Hostia oprawiona w Słoń- 
ce”, czyli o monstrancji, jej powstaniu i znaczeniu, a także o prze-
pisach liturgicznych dotyczących przechowywania Najświętszego 
Sakramentu. 
Nagranie całego spotkania, przeprowadzone przez Jerzego Zajdę, 
znajduje się na naszej stronie internetowej i na Facebooku.
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NIEDZIELA – 6 października
  7.00 † Regina i Franciszek Tchurzewscy
  8.30 † Stanisława Słoniszko w 6 r. śm.
10.00 † Stanisław Kluczny w 18 r. śm.  

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

i bratem Bronisławem
PONIEDZIAŁEK –  7 października
  6.30 † Rudolf Rączka w 36 r. śmierci
18.00 † Józefa Ryńska
18.00 † Klemens Piwowarczyk w 20 r. śm.
18.00 † Anna Wandzel
WTOREK – 8 października
  6.30 † Zofia Sroczyńska
18.00 † Edward Moskwik w 5 r. śmierci
ŚRODA – 9 października
  6.30  † Zofia Sroczyńska 
  6.30  † Karolina Woś
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Boles-

nej: † Józefa Ryńska; † Jerzy Blachura; 
† Albina Lipowiecka w 1 r. śm.; † Jerzy 
Fyda; † Maria Hreśka;  † Marian Grzy-
wa; † Anna Wandzel; † Franciszek Szos- 
tek; † Maria Gancarczyk; † Albina Tatar; 
† Małgorzata Albin

CZWARTEK – 10 października
  6.30 † Zofia Sroczyńska
  6.30 † Józef Waligóra
18.00 † Władysława Mazur w 4 r. śmierci  

z mężem Janem
PIĄTEK – 11 października
  6.30 † Zofia Sroczyńska
18.00 † Aniela Szymla w 1 r. śmierci
18.00 † Otylia Latuszek
SOBOTA – 12 października
  6.30 † Jakub Frasiński
  6.30  † Józef Waligóra
18.00 † Józef Kocoń w 7 r. śmierci
NIEDZIELA – 13 października
  7.00 † Krzysztof Hatala w 6 r. śmierci
  8.30 † Za zmarłych rodziców Broszkiewiczów 

i Dźwigajów
10.00 † Urszula Koźbiał w 7 r. śmierci
11.30  Roczki: Jakub Zajas
18.00  Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej: 

o błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
dla VIII Róży Kobiet pw. św. Matki Te- 
resy z Kalkuty; † Aniela Szymla; † Albi- 
na Tatar; † Jan Wadoń; † Janusz Poniwier-
ski w 2 r. śm. z rodzicami; † Maria Ró- 
życka; † Otylia Latuszek; † Zbigniew Apry- 
as; † Jerzy Blachura; † Tadeusz Pieczon- 
ka; † Zofia Sroczyńska; † Józef Waligóra

Intencje mszalne


