
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta sadu-
ceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, 
zapytał, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przy-
kazanie w Prawie jest największe?”. On mu odpowiedział: 
„«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, 
całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe 
i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Bę-
dziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych 
dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

Mt 22, 34-40
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Rozalia BajerRozalia Bajer

W filmie Piękny umysł genialny matematyk John Nash pyta swoją 
narzeczoną, czy ich miłość przetrwa: „Potrzebuję jakiegoś dowo-
du, sprawdzalnych danych”.

Człowiek jest w stanie prawdziwie kochać tylko wtedy, gdy zdaje 
sobie sprawę z tego, że jedynie przekazuje miłość, którą sam 
wcześniej otrzymał od Boga.

Ojciec René Laurentin przypomina, że w powiedzeniu „Kochaj 
i Czyń, co chcesz”, ważne są nie ostatnie słowa: Czyń, co chcesz”, 
ale to pierwsze: „Kochaj”.

Kochać siebie czy bliźniego?
W przykazaniu miłości bliźniego akcent pada na miłość samego siebie: 
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Jeżeli ktoś nie 
kocha siebie i nie ma do siebie szacunku, może mieć podobny stosu-
nek do innych. Nie da się kochać bliźniego, nie kochając siebie. Jednak 
podstawową sprawą jest świadomość, że miłość pochodzi od Boga i na 
świecie nie ma innej miłości. Umacniamy naszą własną miłość przez 
życie sakramentalne: spowiedź, Komunię Świętą i modlitwę. Dopiero 
taką miłością możemy kochać bliźniego.

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

ks. Eugeniusz Burzyk

,



W niedzielę – 11 października, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30, 35 uczniów klas czwartych 
naszej Szkoły Podstawowej przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Eucharystii przewodniczył 
proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk. Uczniów do przyjęcia tego sakramentu przygotował ks. 
Paweł Wawak, który w czasie Mszy wygłosił kazanie. Podczas Liturgii śpiewała parafialna schola 
Oazy Dzieci Bożych. Z racji pandemii połowa uczniów przystąpiła do Pierwszej  Komunii w maju 
i czerwcu. W sumie w tym roku Komunię przyjęło 70 dzieci.
Bóg zapłać rodzicom dzieci za ofiarę złożoną na rzecz naszego parafialnego kościoła.

35 dzieci przyjęło Pierwszą Komunię35 dzieci przyjęło Pierwszą Komunię



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc 
syryjskiej rodzinie, którą objęliśmy opieką.

 2. Po każdej Mszy Świętej oraz w godzinach urzę-
dowania kancelarii przyjmujemy wypominki 
listopadowe oraz roczne. Formularze wypo-
minkowe dostępne są na stolikach z prasą.

 3. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary. Również 
wpłacane na konto bankowe parafii: Bank Spół- 
dzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 

  27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. 
  Jak w każdy poniedziałek, lista ofiarodawców 

będzie umieszczona w gablocie.

 4. W przyszłą niedzielę – 1 listopada, w dniu Wszy- 
stkich Świętych, ani w Dzień Zaduszny, zgod- 
nie z zarządzeniem Biskupa Bielsko-Żywiec- 
kiego, nie będzie Mszy Polowych na cmenta-
rzach ani procesji na cmentarz. W tych dniach 
o godz. 17.30 odprawimy w naszym kościele 
nieszpory za zmarłych. Cmentarze prosimy 
odwiedzać w dniach poprzedzających, albo 
dopiero po dniach świątecznych.

 5. Ze względu na stan epidemii, zgodnie z za- 
rządzeniem biskupa diecezjalnego, nie orga-

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Intencja powszechna: Sztuczna inteligencja. 
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służ-
bie ludzkiego istnienia.
Intencja parafialna: o łaskę nieba dla zmarłych z naszej parafii.
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Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794 

 www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Zdjęcia: Jerzy Zajda; Komiks: Rozalia Bajer; korekta: ks. Tomasz Łata 
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Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 25 października
  7.00 † Henryk Apryas w 37 r. śmierci
  8.30 † Marian Oleksy w 11 r. śmierci  

z żoną Janiną i rodzicami
10.00 † Franciszek Hatala w 3 r. śmierci
11.30 † Wiesław Jasiński w 15 r. śmierci  

z matką Zofią
18.00 † Stanisława i Leszek Kliś z rodzicami

PONIEDZIAŁEK – 26 października
  6.30 † Jadwiga Turczyńska-Nagi
  6.30 † Helena Zakrzewska
  6.30 † Maria Wilk
18.00 † Edward Kojm w 5 r. śmierci
18.00 † Jan Chrapek

WTOREK – 27 października
  6.30 † Marian Grądzki
18.00 † Marian Pałka w 7 r. śmierci

ŚRODA – 28 października
  6.30 † Justyna Faruga
  6.30 † Jadwiga Turczyńska-Nagi
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Jan 
Chrapek; † Helena Wysopal; † Janina 
Szaflarska; † Marian Góra; † Stani-
sława Kilarowicz; † Kazimierz Maj- 

da; † Józef Kawczak; † Jan Jarmundo-
wicz; † Tadeusz Blama.

CZWARTEK – 29 października
  6.30 † Marian Grądzki
  6.30 † Ryszard Telega
18.00 † Kazimierz Grzywa w 3 r. śmierci
18.00 † Ks. Edward Brączek (NSPJ)

PIĄTEK – 30 października
  6.30 † Helena Zakrzewska
18.00 † Marian Pałka
18.00 † Ewa Olearczyk

SOBOTA – 31 października
  6.30 † Jadwiga Turczyńska-Nagi
  6.30 † Marian Grądzki
  6.30 † Józef Krzak
  6.30 † Jan Ługowski
18.00 † Czesław Wasztyl z synem Józefem

NIEDZIELA – 1 listopada  
[Uroczystość Wszystkich Świętych]
  7.00 † Piotr Kopeć
  8.30 † Leszek i Józef Piskorscy
10.00 † Janina i Józef Szczerba
11.30 † Józef Mikołajek w 4 r. śmierci  

z rodzicami i teściami
18.00 † Zofia Włoszczyk w 12 r. śmierci

  nizujemy spotkań formacyjnych i duszpaster-
skich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dlate-
go w przyszłą niedzielę, 1 listopada, zostaje 
odwołane spotkanie Koła Żywego Różańca. 
Trwajmy na osobistej modlitwie w intencjach 
wyznaczonych na ten miesiąc przez Papieża 
Franciszka, a przypomnianych w naszym pa-
rafialnym tygodniku „Mater Dolorosa”.

 6. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr 
1, 2 i 3. Mieszkańcy tych bloków proszeni są 
o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty w za-
krystii lub wpłatę na konto parafii. Dziękuje-
my mieszkańcom: bloków POM – 24, 36, 40, 
42 i 30 przy Mickiewicza. Również zostaną 
wpisani na listę ofiarodawców.


