
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez po-
granicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło 
naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka 
i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich 
widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, 
zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowio-
ny, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg 
Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy 
nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Ża-
den się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten 
cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła”.
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Słownik uprzejmości nakazuje częste używanie słowa „dzię-
kuję”, które należy mówić także do ekspedientki w sklepie, 
listonosza, dostawcy, kogoś kto przytrzymał nam drzwi.

Tylko jeden trędowaty, uważany za poganina Samarytanin, 
wrócił podziękować za uzdrowienie. Uczynił to tak osten-
tacyjnie, jakby samo dziękowanie sprawiało mu radość.. 

„Najtrudniejsze chwile przeżywa ateista wtedy, kiedy czu-
je się wdzięczny, a nie wie, komu ma dziękować” – mówił 
o swoim życiu przed nawróceniem Clive Staples Lewis.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Po co Jezusowi nasza wdzięczność?
Nie wszystko nam się należy, dlatego jak najczęściej powinniśmy 
używać zwykłego „dziękuję”, świadczącego nie tylko o naszej 
grzeczności. Jednak człowiek, który wyświadczył nam przysługę 
nie powinien dopominać się wdzięczności, bo byłby to nietakt. Dla-
czego więc Jezusowi tak bardzo zależy na wdzięczności trędowa-
tych? Jest to dla nich – a tym samym dla nas – okazja do głębszego 
z Nim kontaktu, do uświadomienia sobie, że to uzdrowienie nie jest 
ostateczne, bo człowiek codziennie potrzebuje Jego interwencji.

ks. Eugeniusz Burzyk

,



„Modlitwa u stóp Jezusa” – Msza z modlitwą o uzdrowienie
„Modlitwa u stóp Jezusa” – to myśl przewodnia 
kolejnej Mszy Świętej z modlitwą o  uzdrowie-
nie duszy i ciała. „Maria z dzisiejszej Ewangelii 
nic nie mówi, ale siedzi u stóp Jezusa i słucha 
Jego słów. Tylko wtedy, kiedy w ciszy i skupieniu 
usiądziemy jak Maria, usłyszymy słowa Jezusa 
i otworzymy się na działanie Ducha Świętego” 
– powiedział podczas kazania proboszcz parafii 
ks. Eugeniusz Burzyk. Na zakończenie adoracji 
uczestnicy podeszli bardzo blisko ołtarza i przez 
kilka minut trwali w ciszy przed Najświętszym 
Sakramentem. Oprócz indywidualnego błogo-
sławieństwa była okazja do skorzystania z mo-
dlitwy wstawienniczej. Na kolejną Mszę i nabo-
żeństwo zapraszamy we wtorek – 12 listopada.

Muzyka lekarstwem duszy – 3. koncert organowy
3. koncert „Jawiszowickich Niedziel Organowych” odbył się w niedzielę – 6 października. Artystki: 
Gabriela Ciołek-Sitter – sopran, Barbara Śrubarz – flet, Aleksandra Stopa – wiolonczela, Elżbieta Włosek-
Żurawiecka – organy wykonały utwory m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Haendla, 
Antonio Vivaldiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Josefa Haydna. „Niech dzisiejszy koncert będzie 
lekarstwem dla duszy, które pomoże w otwarciu się na Boga i jego działanie” – powiedział proboszcz 
parafii ks. Eugeniusz Burzyk, dziękując artystkom. Na koncert finałowy zapraszamy w niedzielę – 13 
października o godz. 19.00. Na organach zagra Daniel Zaretsky. Wystąpi chór „Canticum Novum” – pod 
dyrekcją Zdzisława Kołodzieja.



Zmarli:
† Tadeusz Pieczonka, lat 79
† Józef Waligóra , lat 80
† Otylia Latuszek, lat 81
† Zbigniew Apryas, lat 66
† Jerzy Blachura, lat 60
† Albina Tatar, lat 89
† Józefa Ryńska, lat 93
† Karolina Woś, lat 84
† Maria Różycka, lat 67
† Bronisława Kózka, lat 70
† Maria Jakubiak, lat 89

Statystyka  
sierpień i wrzesień 2019

Tradycyjna procesja różańcowa
W niedzielę – 6 października, w przededniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, od-
była się w naszej parafii tradycyjna procesja różańcowa do 5 ołtarzy wokół kościoła, którą poprowadził 
ks. Tomasz Łata. Przy każdym ołtarzu odczytano Ewangelię, modlono się w intencjach Kościoła, para-
fii, w szczególności za misje i misjonarzy, a także zostało udzielone błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem. W drodze między ołtarzami śpiewano pieśni maryjne. Dziękujemy Różom Różańcowym 
działającym w parafii za przygotowanie ołtarzy i prowadzenie procesji.
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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 Tere- 
sy z Kalkuty; o powrót do zdrowia dla Bu-
gusława, † Aniela Szymla; † Albina Tatar; 
† Jan Wadoń;  † Janusz Poniwierski w 2 r. 
śm. z rodzicami; † Maria Różycka; † Oty-
lia Latuszek; † Zbigniew Apryas; † Jerzy 
Blachura; † Tadeusz Pieczonka; † Zofia 
Sroczyńska; † Józef Waligóra

PONIEDZIAŁEK – 14 października
  6.30 † Otylia Latuszek 
18.00 † Karolina Woś
18.00 † Mieczysław Kózka w 10 r. śmierci
18.00 † Eugenia i Tadeusz Nikiel
WTOREK – 15 października
  6.30 † Krzysztof Garlicki z ojcem Janem w r. śm.
18.00 † Barbara Kozioł
ŚRODA – 16 października
  6.30  † Otylia Latuszek
  6.30  † Bronisława Kózka
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Bolesnej: 

o dar mądrości dla Mariusza; † Honorata 

i Stanisław Wilk z rodzicami; † Jan Łopu-
siewicz w 2 r. śmierci i Rozalia Jarosz 
w 36 r. śm.; † Zofia Sroczyńska; † Marian 
Grzywa; † Anna Szewczyk; † Franciszek 
Szostek; † Jakub Frasiński; † Albina Ta-
tar; † Józef Waligóra. 

CZWARTEK – 17 października
  6.30 † Otylia Latuszek
  6.30 † Bronisława Kózka
18.00 † Henryk Konieczny
18.00  † Maria i Władysław Blarowscy
PIĄTEK – 18 października
  6.30 † Zygmunt Dura w 1 r. śmierci
18.00  † Sylwester Majcherczyk w 10 r. śmierci
18.00 † Tadeusz Filek w 15 r. śmierci
SOBOTA – 19 października
  6.30 † Anna i Aleksandra Lachendro
  6.30  † Bronisława Kózka
  6.30  † Maria Różycka 
18.00 † Irena Jakubowska w 1 r. śmierci
NIEDZIELA – 20 października
  7.00 † Elżbieta i Franciszek Krysta z wnukiem 

Wojciechem
  8.30 † Kazimierz Chowaniec w 9 r. śmierci
10.00 † Stanisław Szpak w 6 r. śmierci z teściami 

Marianem i Józefą Jachymiak
11.30 † Józef Wątor w r. śmierci
18.00 † Henryk Bąba z córką Jolantą

Intencje mszalne

 1. Dzisiaj obchodzimy 19. Dzień Papieski.  Do pu-
szek składamy ofiary na Fundusz Stypendialny 
im. Jana Pawła II.

 2. O 17.15 zapraszamy na ostatnią w tym roku pro- 
cesję fatimską, a o godz. 19.00 na koncert fina- 
łowy 25. „Jawiszowickich Niedziel Organowych”. 
Wystąpi nasz parafialny chór „Canticum Novum” 
pod dyrekcją Zdzisława Kołodzieja. Na organach 
zagra Daniel Zaretsky, jeden z najlepszych ro-
syjskich organistów.

 3. Od jutra – 14 października, po każdej Mszy Świę-
tej oraz w godzinach urzędowania kancelarii, 
przyjmujemy wypominki listopadowe oraz rocz- 
ne. Wypominki to tradycyjna modlitwa za na-

szych zmarłych, którzy odeszli pojednani z Bo- 
giem, ale muszą jeszcze odpokutować za grze-
chy w czyśćcu. Nasza pamięć o nich, dzięki wy- 
pominkom, może skrócić im cierpienia i przy-
spieszyć spotkanie z Bogiem w niebie.

 4. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościoła 
i ofiarę mieszkańcom ulic: Akacjowa, Lisica i Wa-
łowa. W tym tygodniu prosimy mieszkańców ul. 
Obozowa (lewa strona), Jaśminowa, Storczyko- 
wa, Irysowa i Dworcowa.

 5. W przyszłą niedzielę składka specjalna uzupeł-
niająca na prace remontowe. Z racji Światowego 
dnia Misyjnego do puszek będziemy składać ofia- 
ry na cele misyjne.

Ogłoszenia parafialne


