
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, 
a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świą-
tyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz 
stanął i tak się w duszy modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem 
jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten cel-
nik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkie-
go, co nabywam». Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 
oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: «Boże, miej li-
tość dla mnie, grzesznika”. Powiadam wam: Ten odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
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Ksiądz Michał Heller mówi, by nie pomniejszać swych możli-
wości; ich właściwe rozeznanie połączone jest z pokorą, dzię- 
ki której potrafimy ocenić siebie w świetle prawdy.

Obie postawy, faryzeusza i celnika, były niewłaściwe. Jeden 
ocenił siebie zbyt dobrze, porównując się z ludźmi, których 
uznał za gorszych, drugi był dla siebie zbyt surowy. 

Jean Vanier zachęca, by zaufać Jezusowi i zaakceptować 
w sobie także „ciemną stronę”, w której mieszka lęk; wtedy 
da nam światło i poczujemy się wolni, żeby działać.

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

Niedzielne espresso             z Proboszczem

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

Za co Jezus skarcił faryzeusza?
Mógł powiedzieć Bogu tyle ważnych rzeczy, a zmarnował czas mo-
dlitwy na wypominanie grzechów celnika i innych ludzi. Był prze-
świadczony o swojej dobroci i doskonałości. Słusznie uważał, że 
jego postępowanie jest lepsze niż celnika. Skupiając jednak całą 
uwagę na grzechach swoich bliźnich, nie był w stanie pracować na 
sobą. Jeżeli już nie możemy oprzeć się pokusie porównywania się 
z innymi, to skonfrontujmy nasze postępowanie z ludźmi lepszymi 
od nas, a przyczyni się to do duchowego rozwoju.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Odpust parafialny: Jan Paweł II był cudem
Ks. dr hab. Wojciech Medwid przewodniczył 22 października Mszy Świętej 
odpustowej ku czci św. Jana Pawła II, w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej 
w Jawiszowicach Osiedle – Brzeszcze. W tym dniu przypada również 7. 
rocznica konsekracji parafialnego kościoła. „Jan Paweł II był cudem. Wiele 
cudów dokonywało się za jego życia, ale także po jego śmierci. Był obja-
wieniem się Jezusa na nasze czasy” – mówił w kazaniu ks. dr hab. Wojciech 
Medwid (całego kazania można wysłuchać na naszej stronie internetowej: 
www.materdolorosa.pl). Po Mszy Świętej była możliwość ucałowania reli-
kwii św. Jana Pawła II. Proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk podziękował 
Służbie Liturgicznej, chórowi parafialnemu „Canticum Novum”, członki-
niom Koła Wiejskich, pocztom sztandarowym KWK „Brzeszcze” i OSP  
z Jawiszowic.



Nowa forma przygotowania do Bierzmowania
Uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej uczęszczają na spotkania przy- 
gotowujące ich do przyjęcia Bierzmowania. Nasza parafia przygoto-
wuje do tego Sakramentu w oparciu o program „Młodzi na progu”, 
który składa się z 18 spotkań formacyjnych. Kandydaci rozpoczyna- 
ją spotkanie wspólną niedzielną Eucharystią o godz. 8.30, po której  
jest konferencja ks. Dawida Surmiaka, a następnie spotkania w gru- 
pach, prowadzone przez przygotowaną do tego kadrę parafian, 
głównie starszej młodzieży. Na zakończenie młodzież ma okazję 
spotkać się i porozmawiać w parafialnej kawiarni. Przygotowanie 
rozpoczęły 73 osoby. Polecamy modlitwie zarówno kandydatów, jak 
i ks. Dawida wraz z animatorami.

 1. W piątek – 1 listopada obchodzimy Uroczystość 
Wszystkich Świętych, 2 listopada Wspomnie-
nie Wiernych Zmarłych. W tych dniach o 17.30 
odprawimy nieszpory za zmarłych. Odpust za 
dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać od 
Uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Za- 
duszny – przez nawiedzenie kościoła, odmówie-
nie Ojcze Nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Pa-
pieża, przyjęcie łaski sakramentalnej spowie- 
dzi i Komunii, zachowanie wolności od przywią-
zania do jakiegokolwiek grzechu; a także w dniach 
1-8 listopada, nawiedzając cmentarz, modląc się 
za zmarłych, spełniając zwykłe warunki odpu-
stu. 1 listopada – Msze w porządku niedziel- 
nym. W piątek, z racji uroczystości, nie obowią-
zuje post oraz wstrzemięźliwość od potraw mię- 
snych. W sobotę – 2 listopada Msze Święte 
o 7.00, 8.30 i 18.00. Kancelaria parafialna w tym 
dniu będzie nieczynna.

 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pier- 
wsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi przed 
uroczystością Wszystkich Świętych będzie w śro- 
dę i czwartek – od godz. 17.00 do 18.00. W pią-
tek nie będzie dodatkowej spowiedzi. W środę 
z powodu spowiedzi kancelaria parafialna bę-
dzie nieczynna.

 3. W niedzielę – 3 listopada, o godz. 14.00, zapra-
szamy dzieci specjalnej troski, z rodzicami i opie- 
kunami, na Mszę Świętą w kaplicy kościoła.

 4. Codziennie po każdej Mszy oraz w godzinach urzę- 
dowania kancelarii, przyjmujemy wypominki je- 
dnorazowe i roczne. Na stolikach z prasą są do 
zabrania specjalne wypominkowe formularze.

 5. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościoła 
i ofiarę mieszkańcom ulic: Obozowa (prawa stro- 
na) i Liliowa. W tym tygodniu – wyjątkowo w czwar- 
tek – prosimy mieszkańców ulic: Wyspiańskiego, 
Piłsudskiego i Kopernika.

Ogłoszenia parafialne



NIEDZIELA – 27 października
  7.00 † Marian Oleksy w 10 r. śmieci  

z żoną Janiną
  8.30 † Ryszard Szczepański w 26 r. śmierci
10.00 † Marian Pałka w 5 r. śmierci
11.30 † Jan Łopusiewicz w 2 r. śmierci
18.00 † Maria i Stanisław Jarzyna

PONIEDZIAŁEK – 28 października
  6.30 † Janina Szczerba
  6.30 † Małgorzata Płoskonka
18.00 † Edward Kojm
18.00 † Beata Rusek

WTOREK – 29 października
  6.30 † Józef Pastuszka
18.00 † Maria Stadnik

ŚRODA – 30 października
  6.30  † Janina Szczerba
  6.30  † Małgorzata Płoskonka
18.00  Msza św. wotywna do Matki Bożej Bo- 

lesnej: o powrót do zdrowia i szczę-
śliwy przebieg rehabilitacji dla Łucji; 
o błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
dla Katarzyny i Adama Waloszek z oka- 
zji 20 r. ślubu oraz dla ich córki Ale-
ksandry z okazji 18 r. urodzin; † Ewa 
Czerwik w 1 r. śmierci; † Maria Ró- 
życka; † Karolina Woś; † Józefa Ryń- 
ska; † Jerzy Blachura; † Otylia Latu-
szek; † Tadeusz Pieczonka; † Albina 
Tatar; † Anna Wandzel; † Maria Hreś- 
ka; † Olimpia Jarska

CZWARTEK – 31 października
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla miesz-

kańców i sprzątających z ul. Wodnej
  6.30 † Janina Szczerba
18.00 † Za zmarłych z rodziny Zimnalów
18.00  † Maria Różycka

PIĄTEK – 1 listopada
  7.00 † Stanisław Bieroński
  8.30 † Bronisław Topa z rodzicami, teściami  

i wnukiem Pawłem
10.00 † Józef Mikołajek w 3 r. śmierci  

z rodzicami i teściami
11.30  † Za zmarłych kapłanów pracujących  

w naszej parafii, parafian i ofiaro-
dawców (NSPJ)

18.00 † Julia Bassara

SOBOTA – 2 listopada
  7.00 † Wanda Ptaszek w 1 r. śmierci
  7.00  † Janina Szczerba
  8.30  † Józef Pawlus
  8.30 † Małgorzata Płoskonka
18.00 † Stanisław Andryszczak z rodzicami  

i teściem

NIEDZIELA – 3 listopada
  7.00 † Franciszka Romaniak w 1 r. śmierci
  8.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę 

Matki Bożej dla Barbary i Szymona 
Wójcik z okazji 20 r. ślubu

10.00 † Bolesław Krawczyk z rodzicami
11.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę 

Matki Bożej dla Heleny i Ryszarda 
Zielińskich z okazji 60 r. ślubu

12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Kazimierz Górny w 20 r. śmierci

Intencje mszalne
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