
Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, któ-
ry ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się ba-
wił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem 
Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto 
i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie za-
nieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka 
Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, uli-
tuj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy 
w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomie-
niu». Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzyma-
łeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje 
pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie 
ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść 
nie może ani stamtąd do nas się przedostać». Tamten rzekł: «Proszę 
cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu 
braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce 
męki». Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków, niechże 
ich słuchają». Tamten odrzekł: «Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby 
kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą». Odpowiedział mu: 
«Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych 
powstał, nie uwierzą»”.

Łk 16, 19-31
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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

W filmie „Nieoczekiwana zmiana miejsc” prezesi koncernu dla ka-
prysu degradują jednego z dyrektorów, a na jego miejsce przyjmują 
żebraka.

Dlaczego bogacz nie pomyślał, że kiedyś stanie przed Bogiem? 
Był pewny pozycji, nie wyobrażał sobie, że jego sytuacja może się 
zmienić.

Przecież mógł się „zabezpieczyć” wykorzystując swój majątek 
w dobrym celu, np. pomagając Łazarzowi żebrzącemu przed jego 
pałacem.

26. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



PROGRAM MISJI PARAFIALNYCHPROGRAM MISJI PARAFIALNYCH
15 - 23 PAŹDZIERNIKA 2022 15 - 23 PAŹDZIERNIKA 2022 

Misje parafialne poprowadzi franciszkanin – o. Sławomir 
Zieliński, obecnie pracujący na Ukrainie, we lwowskiej ku-
rii, współpracownik metropolity lwowskiego – arcybiskupa 
Mieczysława Mokrzyckiego, który w sobotę – 22 październi-
ka udzieli naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania.
Podczas wszystkich tygodniowych Mszy Świętych składka 
przeznaczona będzie na pracę duszpasterską i pomoc wier-
nym w archidiecezji lwowskiej. W niedziele 16 i 23 paździer-
nika składkę na ten cel będziemy składać do puszek. 

Sobota, 15 października 
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Msza Święta na rozpoczęcie misji parafialnych

Niedziela, 16 października – RODZIMY SIĘ DLA KOŚCIOŁA – dzień odnowienia Sakramentu 
Chrztu Świętego (wierni przynoszą ze sobą świece i podczas każdej Mszy św. następuje odnowie-
nie przyrzeczeń Chrztu Świętego). W tym dniu gromadzimy się wokół chrzcielnicy, która staje się 
głównym akcentem dekoracyjnym tego dnia misyjnego.
  7.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym
  8.30 Msza Święta z kazaniem misyjnym
10.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym
11.30 Msza Święta rodzinna z kazaniem misyjnym
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym
21.00 Apel Jasnogórski i dzwon pokutny

Poniedziałek, 17 października – ŚWIADKOWIE WIARY – dzień Sakramentu Bierzmowania 
– Jako dojrzali chrześcijanie, chcemy bardziej zrozumieć, co znaczy przyznać się do Boga, wyzna-
wać Go publicznie i stawać w obronie wiary. Centrum tego dnia jest krzyż, do którego podchodzimy 
i publicznie adorujemy, a tym samym przyznajemy się do Ukrzyżowanego. 
  7.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 
  8.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym
21.00 Apel Jasnogórski i dzwon pokutny

Wtorek, 18 października – MY GRZESZNI – dzień Sakramentu Pokuty i Pojednania – 
Przyznając się do swojego grzechu, dokonujemy pojednania w rodzinie, sąsiedztwie, parafii i do-
piero wtedy ze skruchą i żalem przystępujemy do spowiedzi, rozliczając przed Bogiem całe życie. 
Chcemy, aby prawda wyzwoliła nas i uczyniła na nowo dziećmi Miłosiernego Boga. 
  7.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
  8.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym i nabożeństwem pokutno-przebłagalnym
21.00 Apel Jasnogórski i dzwon pokutny

Środa, 19 października – BYŁEM CHORY - dzień poświęcony Bożemu Sercu oraz ludziom 
chorym i starszym – dzień spowiedzi misyjnej - Stajemy na Golgocie, aby lepiej zrozumieć sens 
cierpienia i poprzez swoje cierpienie, przyjęte jako zaproszenie do Drogi Krzyżowej, stawać się 
współczesnym Cyrenejczykiem, Weroniką czy współczującymi niewiastami.
  7.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 
  8.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym
  9.30 Spowiedź ludzi starszych i chorych
10.00 Msza Święta dla ludzi chorych i starszych, którym zostanie udzielony sakrament namaszcze-

nia chorych



 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na Syryjską 
Rodzinę, którą objęliśmy opieką.

 2. Dostępna jest nowa księga intencji mszalnych 
na rok 2023. Intencje prosimy zamawiać w go- 
dzinach urzędowania kancelarii oraz bezpo-
średnio po Mszach.

 3. W piątek – 30 września zapraszamy dzieci, 
które w tym roku przygotowują się do Pier-
wszej Komunii Świętej, wraz z rodzicami, na 
wieczorną Mszę św. i poświęcenie różańców.

 4. W przyszłą niedzielę – 2 października do pu- 
szek będziemy składać ofiary na Seminarium 
Duchowne w Krakowie, gdzie studiują klery-
cy z naszej diecezji.

 5. Również w przyszłą niedzielę – 2 październi-
ka, o 14.00, w dolnej kaplicy kościoła, Msza 

dla dzieci specjalnej troski, ich rodziców 
i opiekunów. Natomiast o 17.00 odbędzie się 
procesja różańcowa wokół kościoła.

 6. W dniach od 15 do 23 października będziemy 
przeżywać misje parafialne z okazji 10-lecia 
konsekracji naszego kościoła. Misje poprowa- 
dzi franciszkanin o. Sławomir Zieliński. On też 
odwiedzi chorych naszej parafii: 20 paździer-
nika [czwartek, od godz. 10.00] – domy jedno-
rodzinne i Stare Bloki i 21 października [pią-
tek, od godz. 10.00] – os. Słowackiego i os. 
Paderewskiego. Dlatego w październiku oraz 
w listopadzie nie będzie tradycyjnych odwie- 
dzin chorych w pierwszą sobotę miesiąca. 
Chorych prosić zgłaszać do 15 października 
w zakrystii po Mszach świętych lub w godzi-

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

14.30 – 16.00 Spowiedź parafialna (w tym dla kandydatów do bierzmowania i ich rodzin)
16.30 – 18.00 Spowiedź parafialna (w tym dla kandydatów do bierzmowania i ich rodzin)
17.30 Nabożeństwo różańcowe 
18.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym i nabożeństwem zawierzenia parafii Bożemu Sercu. 

Czwartek, 20 października – PAN MÓJ I BÓG MÓJ – dzień Sakramentu Kapłaństwa i Eu-
charystii – Przeżywamy spotkanie z Bogiem w Wieczerniku, którym jest świątynia parafialna. To 
tutaj zamieszkał Bóg w Najświętszym Sakramencie i tutaj możemy Go adorować. Bóg daje nam się 
cały przez posługę kapłanów – sług Wieczernika. 
  7.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
  8.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym
  9.30 – 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu (w kościele)
10.00 Odwiedziny chorych (Domy jednorodzinne i Stare Bloki)
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym i nabożeństwem o nowe powołania kapłańskie i zakonne

Piątek, 21 października – CO BÓG ZŁĄCZYŁ – dzień Sakramentu Małżeństwa – Z Maryją sta-
jemy w Kanie Galilejskiej, aby cieszyć się zaślubinami. Dla nas Kaną Galilejską będzie uczestnictwo 
w Liturgii, podczas której odnawiane będą śluby małżeńskie.
  7.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
  8.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich 
10.00 Odwiedziny chorych (os. Słowackiego i os. Paderewskiego)
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

Sobota, 22 października – Uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Pawła II – 10. rocznica 
konsekracji naszego kościoła parafialnego
  7.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym
  8.30 Msza Święta z kazaniem misyjnym i nabożeństwem różańcowym
16.00 Msza Święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży 

naszej parafii
18.00 Uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem Metropolity 

lwowskiego – Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego

Niedziela, 23 października – Zakończenie Misji Świętych
  7.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym
  8.30 Msza Święta z kazaniem misyjnym
10.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym
11.30 Msza Święta rodzinna z kazaniem misyjnym
17.00 Nabożeństwo różańcowe połączone z procesją pod krzyż misyjny  

na zakończenie Misji Świętych
18.00 Msza Święta z kazaniem misyjnym
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Intencje mszalneIntencje mszalne
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 

Księdza Proboszcza z okazji urodzin
18.00 † Jarosław Górnicki
PONIEDZIAŁEK – 26 września
  6.30 † Zofia i Józef Faruga
  6.30 † Stefania Kalisz
18.00 † Jarosław Górnicki
18.00 † Grażyna Pala
WTOREK – 27 września
  6.30 † Kazimierz Szatan w 24 r. śmierci
18.00 † Jarosław Górnicki
ŚRODA – 28 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
  6.30 † Stanisława Piotrowska
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: dzięk-
czynna za otrzymane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
dla Izabeli i Edwarda Szczerbowskich 
z okazji 33 rocznicy ślubu; † Kazimie-
ra Krokowska w 83 r. śmierci; † Hele-
na Kozłowska; † Irena Bułka; † Maria 
Stawowczyk; † Janina Bierońska; † An- 
drzej Bielenin; † Ryszard Zieliński; 

† Halina Czopek; † Józef Kamiński; 
† Marek Maciejczyk

CZWARTEK – 29 września
  6.30 † Eugeniusz i Anna Glondys
  6.30 † Józef Staszewski
18.00  O błogosławieństwo Boże dla 

Księdza Michała z okazji imienin
18.00 † Jarosław Górnicki
18.00 † Marian Kosoń  

(Chór „Cancticum Novum”)
PIĄTEK – 30 września
  6.30 † Urszula i Emil Walaszek z rodzicami
18.00 † Jarosław Górnicki
18.00  W intencji Bogu wiadomej
SOBOTA – 1 października
  6.30 † Jarosław Górnicki
  6.30 † Maria Stawowczyk
  6.30 † Zbigniew Podosek
18.00 † Jan Zioberek w r. śmierci
NIEDZIELA – 2 października
  7.00 † Józef Wątor w 25 r. śmierci
  8.30 † Ryszard Wilkosz w 7 r. śmierci
10.00 † Stanisława Słoniszko w 9 r. śmierci
11.30 † Jarosław Górnicki
12.30  Msza święta chrzcielna
17.00  Procesja różańcowa
18.00 † Stefania i Władysław Wrona  

z synem Zbigniewem

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na październik 2022KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na październik 2022
Intencja powszechna: Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, 
był przestrzenią solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej 
synodalnością.
Intencja parafialna: Módlmy się, aby przeżyte misje parafialne dla każdego z nas były czasem 
nawrócenia do Boga oraz odnowy życia z Bogiem.

  nach urzędowania kancelarii parafialnej. Pro- 
simy również o wcześniejsze załatwienie waż- 
nych spraw w kancelarii parafialnej, gdyż 
w  czasie misji parafialnych kancelaria bę-
dzie nieczynna. Już teraz Ojca Misjonarza 
i czas misji otoczmy swoją modlitwą, szcze-
gólnie w czasie nabożeństw różańcowych roz-
poczynających się w sobotę, 1 października, 
a odprawianych w naszej parafii codziennie 
o godz. 17.30.

 7. W tym tygodniu za kwiaty i czystość w koś-
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych 
Bloków nr 35, 36, 38 i 40. Ofiary można wpła- 
cać w zakrystii, w kancelarii i na konto parafii. 
Dziękujemy mieszkańcom Starych Bloków nr 
33 i 34 za ofiary w ubiegłym tygodniu.

 8. Po Mszy Świętej młodzież zaprasza do kawiar- 
ni na piętrze kościoła na kawę, herbatę i do-
mowe ciasto.


