
Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rząd-
cę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał 
więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę 
z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. Na to 
rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera 
mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co 
uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsu-
nięty od zarządzania”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników 
swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” 
Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zo-
bowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał 
drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców psze-
nicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. 
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo sy-
nowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie 
ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie 
sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, 
przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej spra-
wie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo ma-
łej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli 
więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, 
to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym 
dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden 
sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nie-
nawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!».
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

„Ci, którzy zbyt starają się o rzeczy małe, stają się zazwyczaj nie-
zdolni do wielkich” – przekonywał François de la Rochefoucauld.

Jezus uczy wierności rzeczom drobnym, która prowadzi do wiel-
kich; nie mówi, że człowiek powinien zadowalać się drobnostkami.

„Kiedy ludzie mówią, że mam talent, to się w głowę pukam. U mnie 
talent to była ciężka harówka dzień w dzień” – wyznał Adam Małysz.

25. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



25-metrowy wkład kominowy ze stali nierdzewnej25-metrowy wkład kominowy ze stali nierdzewnej
Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, dotyczącymi m.in. pieców gazowych, w dotychczasowym 
kominie naszego kościoła zainstalowaliśmy 25-metrowy wkład ze stali nierdzewnej, składający się 
z rur o długości jednego metra i średnicy 250 milimetrów. Poszczególne elementy były sukcesyw-
nie ze sobą łączone i stopniowo spuszczane w dół komina; w kotłowni zostały połączone z trzema 
piecami gazowymi. Wkłady kominowe stosowane są do odprowadzania spalin z kotłów i urządzeń. 
W najbliższych dniach ma być wykonane okucie nowego wkładu i górnej części komina, również ze 
stali nierdzewnej.

W dzisiejszą niedzielę – 18 września składka specjalna uzupełniająca zostanie przezna-
czona na nową centralę prądową i instalację elektryczną w kotłowni i podpiwniczeniu 
kościoła. Składka specjalna na nowy wkład kominowy będzie dopiero w październiku. 
Jednak już dzisiaj można wpłacać ofiary powyższe prace: w kościele lub w zakrystii, 
a także na konto bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. Jest także możliwość wpłaty na parafialnej stro-
nie internetowej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill.

ks. Eugeniusz Burzyk



 1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu. Do puszek składamy 
ofiary na Diecezjalne Radio „Anioł Beskidów”, 
którego audycji słuchamy również na terenie 
naszej parafii.

 2. Jest już dostępna nowa księga intencji 
mszalnych na rok 2023. Intencje prosimy 
zamawiać w godzinach urzędowania kance-
larii oraz bezpośrednio po Mszach.

 3. Przy stolikach z prasą do nabycia parafial-
ne latarki ledowe do zawieszania w pojaz- 
dach, książka ks. Dawida, różańce z krzy-
żem św. Benedykta, które chronią przed 
niebezpieczeństwami oraz różańce z relik-
wiami św. Siostry Faustyny.

 4. Wydawnictwo „Niedzieli” informuje, że ce- 
na egzemplarza wzrosła do 10 zł. Cena „Goś- 
cia Niedzielnego” to na razie 8 zł, koszt wy-
druku egzemplarza „Mater Dolorosa” – 3 
zł. Dzisiaj polecamy fotorelację z instalacji 
25-metrowego wkładu kominowego ze stali 
nierdzewnej.

 5. W tym tygodniu za kwiaty i czystość w koś-
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych 
Bloków nr 33 i 34. Ofiary można wpłacać 
w zakrystii, w kancelarii i na konto parafii. 
Dziękujemy mieszkańcom Starych Bloków 
nr 19, 24 oraz 32 za ofiary złożone w ubie-
głym tygodniu.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne



Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794 
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Zdjęcia: Jerzy Zajda; Komiks: Rozalia Bajer; korekta: ks. Tomasz Łata 

Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 18 września
  7.00 † Maria Stawowczyk
  8.30 † Irena Lutyńska w 1 r. śmierci z mężem 

Władysławem w 40 r. śmierci
10.00 † Bronisława i Zdzisław Kózka
11.30 † Jarosław Górnicki
18.00 † Józef Krawczyk
PONIEDZIAŁEK – 19 września
  6.30 † Marianna i Józef Poprawa z synem 

Tadeuszem
  6.30 † Waleria Szostek
18.00  O świętość życia i potrzebne łaski 

w posłudze duszpasterskiej dla ka-
płanów

18.00 † Jarosław Górnicki
WTOREK – 20 września
  6.30 † Emil Kolber w 9 r. śmierci
  6.30 † Jarosław Górnicki
18.00 † Jan Matusiak w 5 r. śmierci
ŚRODA – 21 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Maria 
Różycka w 3 r. śmierci; † Krystyna Wa-
wro; † Władysław Żmuda; † Tadeusz 
Żmuda; † Henryka Kozłowska; † An-
drzej Bielenin; † Ryszard Zieliński; 
† Halina Czopek; † Józef Kamiński; 
† Marek Maciejczyk; † Bronisław Kubik

CZWARTEK – 22 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
  6.30 † Augustyn Duc

18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II: dziękczynna 
za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę św. JP 2 
dla Krystyny i Michała z okazji 10. 
rocznicy ślubu; o łaskę zdrowia dla 
Ali; † Tadeusz Zontek z rodzicami; 
† Stefania Duda z rodzicami; † Krzy- 
sztof z rodzicami i teściem; † Alek-
sandra Gawęda; † Aniela i Alojzy Sto-
kłosa; † Grażyna Jarnot w 4 r. śmierci; 
† Jolanta i Stanisław Styczeń; † Wa-
leria Szostek; † Helena Bojda; † Sta-
nisława Mateja; † Halina Czopek; † Ma- 
ria Bułhak; † Jerzy Korczyk; † Micha-
lina Ryszka; † Stefania Gałek; † Bogu-
sława Korczyk; † Ryszard Błazenek;  
† Bronisława Gancarczyk; † Henryka Zem- 
brzycka; † Czesław Wasilak z rodzica-
mi; † Józef Szabała z żoną Karoliną; 
† Teresa Straszecka z mężem Józefem

PIĄTEK – 23 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
18.00 † Jan Ossowski
SOBOTA – 24 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
18.00 † Łukasz Gawęda
NIEDZIELA – 25 września
  7.00 † Józef Staszewski
  8.30 † Władysława i Eugeniusz Bigos
10.00 † Grażyna i Kazimierz Pach
11.30  O błogosławieństwo Boże dla Księ-

dza Proboszcza z okazji urodzin
18.00 † Jarosław Górnicki

 6. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiej- 
szej składki specjalnej uzupełniającej na pro- 
wadzone prace remontowe, przede wszystkim 
na wymianę sieci elektrycznej w podpiwni-
czeniu kościoła, łącznie z rozdzielnią steru-
jącą oświetleniem. Składka na nowy wkład 
kominowy i jego instalację będzie w przy-
szłym miesiącu. Jednak ofiary można składać 

wcześniej, bo już teraz mamy do zapłacenia 
rachunki za powyższe prace.

 7. W przyszłą niedzielę – 25 września do pu-
szek będziemy składać ofiary na Syryjską 
Rodzinę, którą objęliśmy opieką.

 8. Po Mszy Świętej młodzież zaprasza do kawiar- 
ni na piętrze kościoła na kawę, herbatę, 
domowe ciasto, oryginalne napoje i desery.


