
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze 
powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, 
który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mie-
ście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: «Obroń 
mnie przed moim przeciwnikiem». Przez pewien czas nie chciał; 
lecz potem rzekł do siebie: «Chociaż Boga się nie boję ani się 
z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdo-
wa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie za-
dręczała mnie»”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy 
sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, 
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich 
sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy 
jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

Łk 18, 1-8
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Jednym z darów Ducha Świętego jest bojaźń Boża – będą-
ca podstawą szacunku do Boga oraz ustanowionych przez  
Niego praw.

Jest rzeczą oczywistą, że człowiek, który nie boi się Boga, 
nie liczy się z ludźmi, bo nie ma powodu, by respektować 
przykazania. 

„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. 
Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg 
trwa w nim”.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Czy człowiek powinien bać się Boga?
Dar bojaźni Bożej nie ma nic wspólnego ze strachem przed sądem 
czy karą. Bojaźń Boża to postawa pokory wobec Stwórcy, który kie-
ruje naszym życiem i pragnie doprowadzić nas do zbawienia. Po-
winniśmy przede wszystkim bać się szatana, który wykorzystując 
nasze słabości, proponuje nam grzech, a tym samym zamknięcie na 
dary Ducha Świętego i jakiekolwiek Boże działanie.

ks. Eugeniusz Burzyk

,



Koncert finałowy „Jawiszowickich Niedziel Organowych”
Daniel Zaretsky – jeden z najlepszych rosyjskich organistów oraz chór „Canticum Novum” pod dyrek-
cją Zdzisława Kołodzieja wystąpili w niedzielę – 13 października, w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej 
w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze, podczas koncertu finałowego 25. „Jawiszowickich Niedziel 
Organowych”. Chór „Canticum Novum” zaprezentował recital pieśni religijnych; Daniel Zaretsky wyko-
nał utwory Johanna Sebastiana Bacha, Theodore Dubois, Georgi Muschela i Christophora Kuschnarewa.
Proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk podziękował dyrektorowi artystycznemu festiwalu – dr. hab. 
Wacławowi Golonce; Jerzemu Zajdzie za bezpośrednią transmisję koncertów na ekran w kościele, wyko-
nane zdjęcia i nagrania; organiście – Zdzisławowi Kołodziejowi za zaangażowanie w organizację; kościel- 
nemu – Stefanowi Rędzinie za pomoc w przygotowaniu kościoła na poszczególnych koncertów. Specjalne 
podziękowania skierował do anonimowego sponsora i Banku Spółdzielczego w Miedźnej.
Koncerty, w których w sumie uczestniczyło prawie 700 osób, odbywały się przez kolejne cztery niedzie-
le – od 22 września. Artystów występujących na chórze można było oglądać w czasie rzeczywistym na 
dużym ekranie obok prezbiterium.



Znaczenie modlitwy wypominkowej
Wypominki to tradycyjna modlitwa za zmarłych, którzy odeszli 
pojednani z Bogiem, ale muszą jeszcze odpokutować za grzechy 
w czyśćcu. Jest wyrazem naszej miłości i odpowiedzialności za 
nich; może skrócić im cierpienia czyśćcowe i przyspieszyć spotka-
nie z Bogiem w niebie.
Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, w chwili śmierci dusza 
może od razu zaznać szczęścia oglądania Boga [śmierć w stanie 
łaski uświęcającej]; dostąpić potępienia [śmierć grzechu ciężkim]; 
przejść proces oczyszczenia w czyśćcu [śmierć w grzechu lekkim]. 
Mimo iż Pismo Święte nie używa słowa „czyściec”, to jednak mówi 
o miejscu, w którym po śmierci można dostąpić oczyszczenia. Juda 
Machabeusz zebrał dwa tysiące drachm, by złożyć ofiarę za grze-
chy żołnierzy, którzy zginęli w boju (zob. 2 Mch 12, 39-44). Jezus 
przestrzegał, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie zostanie 
odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym (zob. Mt 12, 32), 
tym samym sugerując, że są grzechy, które mogą zostać odpusz-
czone po śmierci. O istnieniu czyśćca pisał św. Paweł: „Ten zaś, 
którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, 
lecz tak jakby przez ogień” (1 Kor 3, 14-15).
Lista zmarłych wypominanych zostanie umieszczona w gazetce pa- 
rafialnej i na naszej stronie internetowej, co zapewne zwiększy 
ilość modlitw w ich intencji, a tym samym skróci im pokutę. Wielu 
osobom mieszkającym poza parafią taka lista może przypomnieć 
o modlitwie w intencji naszych zmarłych. Często wpisuje się w wy-
szukiwarce internetowej różne słowa czy nazwiska, a wtedy przez 
przypadek można trafić na kogoś znajomego, o którego śmierci nie 
wiedzieliśmy, a który być może czeka na modlitwę w czyśćcu.

Po każdej Mszy Świętej oraz w godzinach urzędowania kancela-
rii, przyjmujemy wypominki jednorazowe oraz roczne. Na stoli-
kach z prasą są do zabrania specjalne wypominkowe formularze.

 1. We wtorek – 22 października obchodzić będzie-
my 7. rocznicę konsekracji naszego Kościoła. 
W tym dniu przypada również liturgiczne wspo- 
mnienie św. Jana Pawła II, patronującego na- 
szej parafii. Msze Święte o 7.00, 8.30 i uroczy-
sta suma odpustowa o 18.00. Mszy Świętej prze- 
wodniczyć będzie ks. dr hab. Wojciech Medwid, 
który również wygłosi kazanie. Zapraszamy chór 
parafialny, panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w strojach regionalnych, górników i strażaków ze 
sztandarami. Będziemy polecać Bogu budowniczych, 
ofiarodawców i fundatorów naszej świątyni oraz 
wszystkie intencje Mszy wotywnej ku czci św. Ja- 
na Pawła II, przyjęte na ten miesiąc. Intencje na 
tę Mszę można jeszcze dzisiaj zamawiać w za- 
krystii. Spowiedź przed tą uroczystością będzie 
w poniedziałek i wtorek od 17.00 do 18.00. 

 2. W sobotę – 26 października od godz. 9.00 odwie- 
dzimy chorych przed uroczystością Wszystkich 
Świętych. Ks. Dawid, z powodu wyjazdu na kurs 
ewangelizacyjny, odwiedzi swoich chorych dzień 
wcześniej – w piątek, 25 października, od 9.00.

 3. Codziennie po każdej Mszy Świętej oraz w godzi- 
nach urzędowania kancelarii, przyjmujemy wy-
pominki listopadowe oraz roczne. Na stolikach 
z prasą są do zabrania specjalne wypominkowe 
formularze.

 4. Przy stolikach z prasą są jeszcze do nabycia „Ka- 
lendarze Rolników” na rok 2020.

 5. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościoła 
i ofiarę mieszkańcom ulic: Obozowa (lewa stro- 
na), Jaśminowa, Storczykowa, Irysowa i Dwor-
cowa. W tym tygodniu prosimy mieszkańców 
ulic: Obozowa (prawa strona) i Liliowa.

Ogłoszenia parafialne



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
PONIEDZIAŁEK – 21 października
  6.30 † Maria i Antoni Stachura 
  6.30 † Bronisława Kózka
18.00 † Jan Łukowicz w 1 r. śmierci
18.00 † Karolina Woś
WTOREK – 22 października
  7.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę św. Ja- 

na Pawła II dla Krystyny z okazji urodzin
  8.30 † Karolina Woś
18.00  Msza wotywna do św. Jana Pawła II 

Suma odpustowa

ŚRODA – 23 października
  6.30  † Anna Michewicz
  6.30  † Maria Jakubiak
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bożej Bo-

lesnej: o powrót do zdrowia i szczęśliwy 
przebieg rehabilitacji dla Łucji; † Piotr 
Bacik w 2 r. śmierci; † Maria Kamińska; 
† Henryk Konieczny; † Zofia Sroczyńska; 
† Zbigniew Apryas; † Janina Szczerba; 
† Małgorzata Płoskonka; † Albina Tatar.

CZWARTEK – 24 października
  6.30 † Henryk Apryas w 36 r. śmierci
  6.30 † Maria Jakubiak
18.00 † Augustyn Łopatka z synem Krzysztofem
18.00  † Karolina Woś
PIĄTEK – 25 października
  6.30 † Tadeusz Pieczonka
18.00  † Kamil Łacek w 5 r. śmierci
18.00 † Mieczysława Brzeziecka w r. śmierci
SOBOTA – 26 października
  6.30 † Franciszek Hatala w 2 r. śmierci
  6.30  † Maria Jakubiak
  6.30  † Maria Różycka 
18.00 † Mieczysława Brzeziecka w r. śmierci
NIEDZIELA – 27 października
  7.00 † Marian Oleksy w 10 r. śmieci z żoną 

Janiną
  8.30 † Ryszard Szczepański w 25 r. śmierci
10.00 † Marian Pałka w 5 r. śmierci
11.30 † Jan Łopusiewicz w 2 r. śmierci
18.00 † Maria i Stanisław Jarzyna

Intencje mszalne

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II 
prosimy: o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla 
Barbary i Henryka Obiedzińskich wraz z rodziną; 
o błogosławieństwo Boże, ulgę w cierpieniu i siłę 
w chorobie dla Barbary i Jerzego (Oaza Rodzin); 
w intencji Bogu wiadomej; o powrót do zdrowia 
i szczęśliwy przebieg rehabilitacji dla Łucji.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana 
Pawła II polecamy zmarłych: Jadwiga Hałat, 
Józef Jędrysek, Józef Klocek, Bronisław Ślusar-
czyk z synem Zbigniewem, Eugeniusz Wróbel z ro- 
dzicami, Stefan i Teresa Kłoda z córką Stefanią,  
Jan Wadoń, Albina Tatar, Maria i Czesław Obiedziń-
scy, Władysława Walkowicz z mężem Stanisła-wem, 
Andrzej Flak w 18 r. śmierci z rodzicami i bratem, 
Jerzy Fyda, Maria Gancarczyk, Małgorzata Albin, 
Irena Kulig, Joanna Maciejczyk, Maria Hreśka, Piotr 
Skowron, Marian Grzywa, Anna Wandzel, Franci-
szek Szostek, Maria Różycka, Jerzy Blachura, Oty-
lia Latuszek, Józef Waligóra, Tadeusz Pieczonka, 
Jakub Frasiński. 
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