
Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kana-
nejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade 
mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona 
przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani sło-
wem. Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw 
ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On odpowiedział: „Jestem po-
słany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona 
przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”. 
On jednak odparł: „Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzu-
cać psom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta je-
dzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy 
Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; 
niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została 
uzdrowiona. 

Mt 15, 21-28
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso zz  ProboszczemProboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Do Többensa, niemieckiego producenta pracującego w get-
cie na rzecz armii, przyszła delegacja z prośbą o pusty pokoik: 
– Co chcecie robić? – zdziwił się Niemiec. – Chcemy się mo- 
dlić. – Do kogo? – Do Boga. – Do Boga? Bóg ma was w [...]. Czy  
nie widzicie, co się dzieje?
Są sytuacje, w których wydaje się, że Bóg jest nie chce mieć 
wpływu na życie ludzi. Czasem może to być próba wiary, tak jak 
w przypadku kobiety kananejskiej, którą Jezus w pewnym sen-
sie obraża. Jednak po tym spotkaniu jej wiara, wcale nie mała, 
została bardziej umocniona.
Ojciec Piotr Napiwodzki proponuje, by wystrzegać się wizji, 
w której wierzącemu nie może przydarzyć się nic złego: „Wiara 
w Boga nie podaje nam sposobu na uniknięcie nieszczęścia, 
na ucieczkę przed złem, [...], ale wpływa na to, w jaki sposób 
odbieramy te wydarzenia”.

20.   N i e d z i e l a   Z w y k l a,,,,,,



Znany organista – dr hab. Wacław Golonka – adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie, 
a przede wszystkim dyrektor artystyczny „Jawiszowickich Niedziel Organowych” jest auto-
rem filmu o organach w naszym kościele. Film powstał w ramach programu stypendialnego 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci”. Można go obejrześ na 
naszej stronie internetowej: materdolorosa.pl
Wacław Golonka już przygotowuje koncerty w ramach tegorocznych „Jawiszowickich Niedziel 
Organowych”, które mają odbyć się w naszym kościele na przełomie września i października. 
Mamy nadzieję, że w organizacji nie przeszkodzi nam pogarszająca się sytuacja epidemiczna.
Poszukujemy sponsorów oraz ofiarodawców, dzięki którym – mamy nadzieję – będziemy mo-
gli zorganizować nasz organowy festiwal. Ofiary można wpłacać na konto bankowe parafii 
z dopiskiem „Jawiszowickie Niedziele Organowe”. Sponsorów, którzy pragną pokryć koszty 
w większej części, prosimy o kontakt w niedzielę po Mszach Świętych. Możliwy jest także 
kontakt mailowy: parafia@materdolorosa.pl.

Konto parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001.

Wacław Golonka autorem filmu o naszych organachWacław Golonka autorem filmu o naszych organach



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc syryj-
skiej rodzinie, która nasza parafia objęła opieką.

 2. W sobotę – 22 sierpnia, o godz. 18.00, zaprasza- 
my na nabożeństwo do św. Jana Pawła II. Na tę 
Mszę Świętą można jeszcze zamawiać inten-
cje za żywych i zmarłych.

 3. Przy stolikach z prasą można jeszcze nabyć ró- 
żańce ze św. Krzysztofem, wraz kartą chrześci- 
jańskiego kierowcy i pamiątkową kartą parafii, 
które otrzymali kierowcy w dniu błogosławie-
nia pojazdów.

 4. Dziękujemy za ofiary, złożone dzisiaj podczas 
składki specjalnej uzupełniającej i całego ty-
godnia. Również wpłacane na konto bankowe 
parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Od- 

dział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 
5825 0001. Jak w każdy poniedziałek, lista 
ofiarodawców będzie umieszczona w gablocie 
przy głównym wejściu i obok zejścia do kapli-
cy dolnej.

 5. W przyszłą niedzielę – 23 sierpnia do puszek bę- 
dziemy składać ofiary na rzecz poszkodowa-
nych na skutek katastrofy w Bejrucie.

 6. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowie- 
dzialni są mieszkańcy ul. Akacjowa, Lisica i Wa- 
łowa. Mieszkańcy tych ulic proszeni są o złoże-
nie ofiar na sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub 
wpłatę na konto parafii. Dziękujemy mieszkań-
com ul. Wodnej za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

„Wieczna lampka” to specjalna lampa, oznaczająca i wyrażająca cześć dla obecności Jezu-
sa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, która bez przerwy świeci nad tabernakulum. 
W naszym kościele, dzięki kamerze, można przez całą noc modli się i adorować Najświętszy 
Sakrament, o czym przypomina nowa „wieczna lampka” o silnym czerwonym świetle, o wiele 
mocniejszym niż poprzednia.
Równocześnie zachęcamy tych, którzy nie mogą osobiście przyjść do kościoła, do codziennej 
adoracji Najświętszego Sakramentu pośrednictwem Internetu. Wszystko co dzieje się w na-
szym kościele jest transmitowane przez całą dobę. W związku z trwającym stanem pandemii, 
przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla od 
uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, dotycząca ludzi starszych, chorych, 
a także tych, którzy obawiają się zakażenia.

Nowa „wieczna lampka” w naszym kościeleNowa „wieczna lampka” w naszym kościele
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NIEDZIELA – 16 sierpnia
  7.00 † Rudolf Zemanek
  8.30 † Maria i Ferdynand Targosz z rodzi-

cami i synem Stanisławem
10.00 † Władysław i Henryka Kolasa w r. śm.
11.30 † Irena Surzyn w 12. r. śm.
18.00  W int. Katarzyny i Marka Gruchała z oka- 

zji 25. r. ślubu, w podziękowaniu Bogu 
za wspólnie przeżyte lata, z prośbą o bło- 
gosławieństwo Boże i opiekę Matki 
Bożej, na dalsze lata wspólnego życia

PONIEDZIAŁEK – 17 sierpnia
  6.30 † Teresa Kuśnierz
18.00 † Bogdan Andreas z rodzicami, 

teściami i wnukiem Pawłem

WTOREK – 18 sierpnia
  6.30 † Emilia i Władysław Chrapek
18.00 † Władysława Sasuła w 20. r. śm.

ŚRODA – 19 sierpnia
  6.30 † Zofia Chowaniec
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: w int. 
Damiana i Joanny Blachura z okazji 
2. r. ślubu w podziękowaniu za otrzy- 
mane łaski, z prośbą o błogosławień-
stwo Boże i opiekę MB; † Janina Wier-
cigroch; † Jan Ługowski; † Zdzisława 
Bugnar; † Teresa Pacholarz; † Marek 
Lenik; † Ryszard Telega; † Maria Sajdak

CZWARTEK – 20 sierpnia
  6.30 † Aleksander Zemlik
18.00 † Stanisława Drabek

PIĄTEK – 21 sierpnia
  6.30 † Aleksandra Kufta
18.00 † Maria i Marianna Majda z rodzicami

SOBOTA – 22 sierpnia
  6.30 † Emilia Wykręt w 9. r. śm.
18.00  Za Parafian  

(Nowenna do św. Jana Pawła II)
  Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła 

II prosimy: w int. Marii Śliwy z córką 
Agnieszką, w podziękowaniu za otrzy- 
mane łaski, z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże.

  Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. 
Jana Pawła II polecamy zmarłych: 

  aria, Władysław, Grzegorz Koczy; Ewa 
Harężlak; Teresa Pacholarz; Irena Pę- 
kala w 3 r. śm.; Ryszard Telega; He-
lena i Jan Bracki, Andrzej Papierz, Sta-
nisław Siwiec z żoną i siostrą; Jadwiga 
Hałat, Jan Ługowski, Maria Wilk, Ale- 
ksandra Kufta, Zofia Chowaniec, Wie-
sław Pysz, Zdzisława Bugnar, Janina 
Jasek, Honorata Bandoła, Leszek Wit- 
kowski, Weronika Dubiel, Helena Tyr- 
na, Jan Jarmundowicz.

NIEDZIELA – 23 sierpnia
  7.00  W int. Janiny Lenik z okazji 90. rocz- 

nicy urodzin, w podziękowaniu Bogu 
za przeżyte lata, z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

  8.30 † Franciszek Janus w r. śm.
10.00 † Józef Pawlus w 31 r. śm.
11.30 † Janina Kawczak w 20. r. śm.
18.00 † Krystyna Kubulus w 5. r. śm.

Intencje mszalneIntencje mszalne


