
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak 
nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich 
uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 
ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwych-
wstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go 
pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał 
ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?”. Lecz oni mil-
czeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, 
kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu 
i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął 
dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, 
rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię 
moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje 
Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Mk 9, 30-37
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso Niedzielne espresso zz  ProboszczemProboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

„Kto, pana zdaniem, jest najlepszym specjalistą w tej dziedzinie” – 
pyta sędzia. „Oczywiście ja” – odpowiada ekspert. „Czy nie uważa pan 
tego stwierdzenia za brak skromności?”. „Nie, wysoki sądzie, prze- 
cież odpowiadam pod przysięgą”. 

Dobrze, że uczniowie mieli poczucie własnej wartości. Przecież zna- 
li się wzajemnie, mieli świadomość zarówno swoich zalet, jak i wad. 
Jednak to nie dla nich, ale do Jezusa należała ocena ich przydatnoś-
ci i wyznaczenia pierwszeństwa.

Na skromnej płycie nagrobnej Isaaca Newtona widnieje długa lista 
jego naukowych osiągnięć, która kończy się takim stwierdzeniem: 
„Niech sobie gratulują śmiertelni, że istniała wśród nich taka i tak 
wielka ozdoba rodzaju ludzkiego”.

ks. Eugeniusz Burzyk

25. Niedziela  Zwykła – Rok B



Trwają prace porządkowe i remontoweTrwają prace porządkowe i remontowe
Kolejny raz wykoszona została trawa wokół kościoła i plebanii. 
Jest to zapewne jedno z ostatnich koszeń przed sezonem jesien-
no-zimowym. Wyczyszczono kilkadziesiąt metrów płotu od strony 
południowo-wschodniej. W naprawie jest fragment płotu od ul. 
Wyszyńskiego, który przez nieznanych sprawców został rozbity 
w nocy z 11/12 września. Przed procesją fatimską i odpustową 
dla bezpieczeństwa uczestników oznakowaliśmy farbą fluorescen-
cyjną schody od ul. Wyszyńskiego oraz połączenia starych płyt 
z nowym brukiem. Trwają prace w kaplicy dla rodzin z dziećmi, 
m.in. konserwacja oczyszczonych cegieł, malowanie ścian i sufitu. 
Do nowego okna zamontowano parapet zewnętrzny, a okno od tej 
strony zostało obrobione.  W najbliższych dniach na podłodze po-
łożone będą nowe płytki.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 19 września
  7.00 † Aniela Paszek z rodzicami i teściami
  8.30 † Irena Wójciga
10.00 † Zdzisław i Bronisława Kózka
11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB w dorosłym 
życiu dla Kamila z okazji 18. urodzin

18.00 † Janusz Juras
PONIEDZIAŁEK – 20 września
 6.30 † Emil Kolber w 8 r. śmierci
 6.30 † Mirosław Dziech
 6.30 † Danuta Łacek
18.00 † Maria Różycka w 2 r. śmierci
18.00 † Janusz Juras
WTOREK – 21 września
  6.30 † Janusz Juras
18.00  † Jan Matusiak w 4 r. śmierci
ŚRODA – 22 września
  6.30 † Janusz Juras
  6.30 † Maria Jarguz
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II: † Tadeusz 
Zontek z rodzicami; † Stefania Duda 
z  rodzicami; † Alfred Włodarczyk; 
† Julia Cader, Teresa i Andrzej Cader; 
† Irena Lutyńska; † Jarosław Apryas; 
† Jan Baniak; † Waleria Piwowarczyk; 

† Stanisława Saternus; † Helena Płon-
ka; † Czesław Lepianka; † Halina Suter; 
† Edward Nowak; † Mirosław Dziech; 
† Zofia Danek

CZWARTEK – 23 września
 6.30 † Janusz Juras
 6.30 † Krystyna Białas
18.00 † Zofia i Józef Faruga
18.00 † Maria Jarguz  

(Chór „Canticum Novum”)
PIĄTEK – 24 września
 6.30 † Kazimierz Szatan w 23 r. śmierci  

z rodzicami i teściami
18.00 † Kazimierz Karnas
18.00 † Janusz Juras
SOBOTA – 25 września
 6.30 † Janusz Juras
 6.30 † Antonina i Józef Kolonko z synami: 

Mieczysławem i Adamem
 6.30 † Władysław Kubator
18.00  O błogosławieństwo Boże dla 

Księdza Proboszcza z okazji urodzin
NIEDZIELA – 26 września
  7.00 † Janusz Juras
  8.30 † Ryszard Wilkosz w 6 r. śmierci
10.00 † Jan Osowski w 20 r. śmierci
11.30 † Grażyna Pach w 20 r. śmierci
18.00 † Emil i Urszula Walaszek

 1. Z racji obchodzonego dziś Światowego Dnia Środ- 
ków Społecznego Przekazu do puszek składa- 
my ofiary na Diecezjalne Radio „Anioł Beskidów”.

 2. Od soboty – 18 września dostępna jest nowa 
księga intencji mszalnych na rok 2022. Inten- 
cje prosimy zamawiać w godzinach urzędowa-
nia kancelarii oraz bezpośrednio po Mszach.

 3. Od dzisiejszej niedzieli, o godz. 11.30, zapra-
szamy na Msze rodzinne z kazaniem dla dzieci.

 4. W poniedziałek – 20 września, po wieczornej 
Mszy św., w Sali Konferencyjnej odbędzie się 
spotkanie pielgrzymów wyjeżdżających w paź- 
dzierniku do Gruzji. Obecność obowiązkowa.

 5. We wtorek – 21 września, o 18.30, do kościo- 
ła, zapraszamy rodziców uczniów z klas 8, 
którzy w tym roku pragną przygotowywać się 
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

 6. Przy stolikach z prasą można nabyć poświę-
cone breloki z wizerunkiem naszego kościo- 
ła. Dostępne są poświęcone różańce z krzyżem 
św. Benedykta, który oddala duchowe i fizycz- 
ne niebezpieczeństwa.

 7. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w koś-
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych 
bloków nr 7, 8 i 9. Ofiary można wpłacać oso- 
biście w zakrystii lub w kancelarii lub na kon-
to bankowe parafii. Dziękujemy rodzicom kan- 
dydatów do Bierzmowania za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu.

 8. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe pod- 
czas dzisiejszej składki specjalnej uzupełnia-
jącej. W przyszłą niedzielę do puszek będzie-
my składać ofiary na pomoc Syryjskiej Rodzi-
nie, którą objęliśmy opieką.
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