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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię 
Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskie-
go, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć 
w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną,  
a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci 
i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata 
jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał,  
a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi  
i poszli za Nim.

Mk 1, 14-20

W 2011 roku jedną z nagród Antynobla przyznano sześciu osobom, które przewidywały koniec 
świata. Laureaci dali światu ważną naukę: trzeba być ostrożnym z matematycznymi szacunkami.

Jak mamy interpretować słowa Jezusa, który rozpoczynając swoją publiczną działalność i wzywa-
jąc do nawrócenia, przekonywał, że: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” (Mk 1, 15).

W kontekście całej historii zbawienia „bliskie” może oznaczać zarówno miliony lat, jak i dzień 
dzisiejszy. „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą” (Dz 1, 7).

Czym jest sąd ostateczny?

Związany jest z końcem świata  
i powtórnym przyjściem Jezusa. 
Będzie on polegał na ujawnie-
niu dobrych i złych skutków na-
szych czynów. Zobaczymy, jaki 
był nasz wpływ [dobry lub zły]  
na innych ludzi (Łk 12, 2-3).

Czym jest sąd szczegółowy?

Odbywa się w chwili śmierci człowieka, bo już wtedy ukształ-
towane są jego miłość lub nienawiść, od których zależy zba-
wienie. Oświecony przez Boga zobaczy wartość dokonanych 
za życia czynów. W tej samej chwili zostanie zbawiony lub 
potępiony. Zbawieni, którzy muszą jeszcze ponieść karę cza-
sową za swoje grzechy, rozpoczną oczyszczenie w czyśćcu  
(1 Kor 3, 15).

ks. Eugeniusz Burzyk



Jaka jest historia Grupy?
W 2005 r. ks. Czesław Chrząszcz wyreżyserował 
przedstawienie „Męki Pańskiej”. W 2006 r. po-
wstały dwa przedstawienia wyreżyserowane przez 
ks. Zygmunta Mizię: „Misterium Męki Pańskiej” 
oraz „Gość oczekiwany”. Od 2007 r. ks. Mirosław 
Wądrzyk wyreżyserował 11 przedstawień (wśród 
nich 3 jego autorstwa), angażując również mło-
dzież z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach. W 2010 r. 
grupa przyjęła obecną nazwę, a w 2011 r. została 
zarejestrowana jako stowarzyszenie.

Jaką prowadzi działalność?
To grupa ludzi zrzeszonych w formie stowarzy-
szenia przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Ja-
wiszowicach – Osiedle Brzeszcze. W wolnych 
chwilach zajmują się teatrem amatorskim i dzia-
łalnością charytatywną. Po przedstawieniach 
organizowane są zbiórki na cele charytatywne, 
głównie związane z leczeniem i rehabilitacją 
dzieci niepełnosprawnych. Dotychczas zebrano 
ok. 80 tys. zł. W 2013 roku członkowie „Czwar-
tej Ściany” zaangażowali się w tworzenie scen 
fabularnych w filmie „Niezłomni. Pod drutami 
Auschwitz”. W 2014 roku brali udział w filmie 
biograficznym o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, 
którego premiera kinowa zapowiadana jest na  
27 lutego br. Sceny do tego filmu były nagrywa-
ne również w piwnicach naszego kościoła. 

Jakie nagrody ma w swoim dorobku?
Dwukrotnie drugie miejsce w Archidiecezjal-
nym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatru 
Religijnego im. Kardynała Karola Wojtyły –  
w 2006 r. za „Gościa oczekiwanego” i w 2013 r. 

za „Dzień Sądu”. Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach 
raz zwyciężyło (2008 r.), a raz otrzymało wy-
różnienie (2012 r.) w konkursie województwa 
małopolskiego „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, 
przy udziale „Czwartej Ściany”, zaangażowanej 
w przygotowanie przedstawień: „Igraszki z dia-
błem” i „Przypowieść o Małym Księciu”. Szko-
ła zdobyła również III nagrodę, a ks. Mirosław 
wyróżnienie za reżyserię, wystawiając „Przypo-
wieść o Małym Księciu” na Festiwalu Teatrów 
Szkolnych Polski Południowej „Felicjan 2013”  
w Krakowie. Burmistrz Brzeszcz dwukrotnie 
przyznał „Czwartej Ścianie” nagrodę „Oskard 
2010”. Dwa razy grupa uzyskała II nagrodę za 
przygotowanie stoiska podczas powiatowego 
Pikniku Organizacji Pozarządowych.

Gdzie wystawiane są przedstawienia?
Większość w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. 
„Dzień sądu” Jerzego Zawieyskiego w naszym ko-
ściele parafialnym, a przedstawienie „Ja Judasz” 
w kaplicy. Również w innych miejscowościach: 
Kraków, Bielsko-Biała, Oświęcim, Pszczyna, Ży-
wiec, Czechowice-Dziedzice, Chełmek.

Jakie są plany „Czwartej Ściany”?
Obecnie wystawiana jest komedia „Gwałtu, 
co się dzieje!” Aleksandra Fredry w reżyserii  
ks. Mirosława Wądrzyka. W lutym i marcu 
przedstawienia tej sztuki odbędą się w Czecho-
wicach-Dziedzicach (7.02.), Chełmku (15.02.), 
Wadowicach (22.03.) i w Pszczynie. Planowane 
są otwarte warsztaty teatralne prowadzone przez  
aktora lub reżysera.

Janusz Hałat

Działająca przy naszej parafii Grupa Teatralna  
„Czwarta Ściana” – www.czwartasciana.org.pl



Chrzty: Pogrzeby:
† Włodzimierz Wojtas
† Katarzyna Gębala
† Maria Zynek
† Tadeusz Bloch
† Jan Pikuła
† Zdzisław Urbańczyk
† Jan Kobylański
† Eugeniusz Siarkiewicz
† Stanisława Paszek
† Stanisław Hrapkowicz
† Aniela Nycz
† Hildegarda Łuszczek

Śluby:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
25 stycznia – 1 lutego 2015
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W dzisiejszą niedzielę – 25 stycznia o godz. 
19.00 zapraszamy na coroczne „Spotka-
nie z kolędą”. 
Podczas kon- 
certu wystąpią: 
chór „Cantate 
Deo” z parafii 
św. Marcina  
w Jawiszowicach, chór „Urbanum” z parafii  
św. Urbana w Brzeszczach, zespół „Tęcza”, 
dziecięcy zespół „Iskierki” oraz chór „Can-
ticum Novum” z naszej parafii. „Spotkanie 
z kolędą” ma charakter koncertu charyta-
tywnego na rzecz Mikołaja Janeczko. 
Trwa Kiermasz Papieski. Dzisiaj znowu po-
nad 100 nowych pozycji książkowych i al-
bumowych, które można nabyć za dowolną 
ofiarę, przeznaczoną na prace remontowe. 
Kolęda dodatkowa w na-
szej parafii odbędzie się 
w sobotę 31 stycznia od 
godz. 9.00. Zgłoszenia  
w zakrystii.
Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do 
Włoch śladami świętych Papieży Jana XXIII 
i Jana Pawła II w terminie od 24 kwietnia 
do 2 maja 2015 r. Pielgrzymka przypada 
w rocznicę kanonizacji tych Papieży i połą-
czona będzie z udziałem m.in. w środowej 
audiencji u Papieża Franciszka. Przy zapi-

sie do 31 stycznia należy wpłacić zaliczkę 
w wysokości 500 zł oraz oddać formularz 
zgłoszenia (www.materdolorosa.pl/zapra-
szamy). Informacji na temat pielgrzymki 
udziela ks. Tomasz, tel. 796 616 681. Za-
praszamy do pielgrzymowania.
Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz 
złożoną ofiarę mieszkańcom bloku nr 5  
z Osiedla Słowackiego. W tym tygodniu 
troskę o nasz kościół powierzamy miesz-
kańcom bloku nr 7 z tego osiedla.
Caritas Diecezji Bielsko- 
Żywieckiej w ramach ob-
chodu „Roku Rodziny” 
zaprasza na spotkanie 
opłatkowe Osoby Niepełnosprawne wraz 
z Opiekunami. Spotkanie odbędzie się  
w kościele pw. św. Maksymiliana w Biel-
sku-Białej Aleksandrowicach we wtorek 
– 27 stycznia 2015 roku, o godz. 10.00.  
W programie Msza Święta, przedstawienie 
świąteczne oraz poczęstunek. 
Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.
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Konto parafii:  
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze

27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Adres parafii: ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794
Strona internetowa parafii: www.materdolorosa.pl 

Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, zdjęcia: Jerzy Zajda

INTENCJE  MSZALNE 
25 stycznia – 1 lutego 2015

 

NIEDZIELA – 25 stycznia
  7.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
 dla Marzeny z okazji urodzin
  8.30 † Jan Winczowski w 18 r. śm.
10.00 † Józef Włoszek w 34 r. śm.
11.30 W podziękowaniu, z prośbą o potrzebne 
 łaski dla Romana w 60 r. ur.
11.30 † Stanisław Jarmułowicz w 5 r. śm.
18.00 † Krzysztof Hatala

PONIEDZIAŁEK – 26 stycznia
  6.30 † Jan Nowak
  6.30 † Bogusław Lisak
  6.30 † Hildegarda Łuszczek
18.00 † Jan Bojda

WTOREK – 27 stycznia
  6.30 † Jerzy Płaska
  6.30 † Bogusław Lisak
18.00 † Marian Wołowiec
18:00 † Genowefa Fajfer w 2 r. śm.
18.00 † Hildegarda Łuszczek

ŚRODA – 28 stycznia
  6.30 † Jan Pydyn w 7 r. śm.
  6.30 † Bogusław Lisak
  6.30 † Stanisław Kudłacz
18.00 Wotywna do MB Bolesnej 
 † Henryk Górka z rodzicami
 † Marian Pałka
 † Jan Haczek
 †† z rodziny Nowakowskich
 oraz Mikuckich

CZWARTEK – 29 stycznia
  6.30 † Emil Kolber
  6.30 † Bogusław Lisak
  6.30 † Joanna Niedziela
18.00 † Wiesław Tokarz w 1 r. śm.

PIĄTEK – 30 stycznia
  6.30 † Bogusław Lisak
  6.30 † Andrzej Zimnal
  6.30 † Władysław Wnętrzak
  6.30 † Jadwiga Tyclik
18.00 † Jan Bojda

SOBOTA – 31 stycznia
  6.30 † Jerzy Płaska
  6.30 † Andrzej Zimnal
  6.30 † Władysław Wnętrzak
  6.30 † Jadwiga Tyclik
18.00 † Piotr Bosak

NIEDZIELA – 1 lutego
  7.00 † Józef i Ewa Dudek
  8.30 † Józef Płonka z rodzicami
10.00 † Jolanta Sacharska w 5 r. śm.
10.00 † Antoni Pindel w 19 r. śm.
11.30 † Marian i Stefania Drozdzowscy
12.30 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Urszula Morończyk


