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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy.  
W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz 
siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz 
ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, 
porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca 
mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: 
„Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.

J 2, 13-17

„Aby żyć w pełni, by stać się świętym, potrzebne są: dyscyplina i odrobina szaleństwa” – uważał 
Święty Franciszek z Asyżu.
Jezus – który za najważniejsze uważa przykazanie miłości – z biczem w ręku wypędza ze świątyni 
przeróżnych „handlarzy”.
Alessandro Pronzato ubolewa, że często wobec czyniących zło jesteśmy zbyt „rozsądni”, zbyt dobrze 
wychowani, zbyt porządni.

Czy handel w świątyni był dozwolony?
W przekonaniu Żydów handel w świątyni służył 
chwale Bożej. Na Święto Paschy przybywali do 
Jerozolimy mieszkańcy odległych prowincji. 
Aby umożliwić im złożenie ofiary, kupcy sprze-
dawali zwierzęta odpowiadające wymogom 
prawa. Wymieniano także zagraniczną walutę 
na sykle, w których uiszczano obowiązkowy 
podatek świątynny.

Za co zostali skarceni kupcy i bankierzy?
Na obrazie Giovianniego Benedetto Castiglio-
ne, przedstawiającym wypędzenie przekupniów 
ze świątyni, trudno dostrzec Jezusa. Na pierw-

szym planie są żywe i martwe zwierzęta, stoły  
i naczynia. Dopiero za nimi widać handlujących 
i bankierów. Wzburzony Jezus z podniesioną do 
góry ręką jest na samym końcu, zasłonięty i led-
wo widoczny. Kupcy i bankierzy nie zostali więc 
skarceni za sam fakt handlu, ale za to, że swoją 
działalnością zasłaniali Boga i duchowy wymiar 
miejsca świętego. Bywa, że za określoną sumę 
lub modlitwę oczekujemy, że Jezus rozwiąże 
nasze problemy; że kupimy Jego błogosławień-
stwo. Zapominamy o woli Bożej, której nie mogą 
przesłaniać nasze modlitwy i ofiary.

ks. Eugeniusz Burzyk 





W piątek – 13 marca o 17.30 zapraszamy 
na Drogę Krzyżową.

Nadal można nabyć książkę Księdza Pro-
boszcza pt. „Wielkopostna kroplówka”, 
która zawiera teksty i kazania mające 
przybliżyć okres Wielkiego Postu i pomóc  
w dobrym przeżyciu tego czasu. Dostępne 
są także pozostałe książki jego autorstwa. 
Dochód w całości przeznaczony jest na 
prace remontowe w parafii.

Dziękujemy za posprzątanie kościoła i zło-
żoną ofiarę mieszkańcom ulicy Turystycz-
nej. W tym tygodniu troskę o nasz kościół 
powierzamy mieszkańcom ulicy Piaski.

Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.

Od 16 lutego do 29 marca trwają zapisy 
na III Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Bielsko- 
Żywieckiej do Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego i Sanktuarium Jana Pawła II  
w Krakowie Łagiewnikach, która odbę-
dzie się od 30 kwietnia do 3 maja 2015 
roku. Na pielgrzymkę można zapisać się 
za pośrednictwem Internetu na stronie:  
www.faustyna.bielsko.pl lub w parafii pw. 
św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Szcze-
góły dotyczące pielgrzymki są na stronie 
internetowej pielgrzymki i na plakatach.

Chrzty: Pogrzeby:
† Maria Kowalczyk, lat 63
† Marian Sporysz, lat 79
† Czesław Gębicki, lat 81
† Władysław Żak, lat 76
† Czesław Grzywa, lat 79
† Helena Pastuszka, lat 89
† Józef Papla, lat 74
† Anna Michewicz, lat 42

Zapowiedzi:

LUTY 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
8 – 15 marca 2015

1.

2.

3.

W najbliższą środę oraz 
czwartek – 11 i 12 mar-
ca – będziemy gościć 
w naszej parafii Znaki 
Światowych Dni Mło-
dzieży, które odbędą 
się  w Krakowie w 2016 
roku. O godzinie 17.30 
rozpoczniemy nabożeń- 
stwo oczekiwania, a ok. 18.00 nastąpi 
przejęcie Znaków: Krzyża oraz ikony Mat-
ki Bożej Salus Populi Romani. Uroczysta 
Msza Święta, której przewodniczyć będzie 
Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy rozpocz-
nie się o godz. 18.30. Peregrynacja Znaków 
Światowych Dni Młodzieży będzie połą-
czona z rekolekcjami dla uczniów Gimna-
zjum, które wygłosi ks. Marcin Puchałka. 
Szczegółowy plan peregrynacji i rekolek-
cji gimnazjalnych znajduje się na 2. stro-
nie naszego tygodnika. Prosimy rodziców  
i wychowawców, aby zachęcili młodzież 
do udziału w peregrynacji i w rekolekcjach.

Dzisiaj o godz. 17.15 zapraszamy na Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym, które wy-
głosi ks. Adam. Podczas tego nabożeń-
stwa zostanie zebrana tradycyjna składka 
na przygotowanie Grobu Pańskiego.

Katecheza dla dorosłych w bieżącym ty-
godniu z powodu peregrynacji Znaków 
Światowych Dni Młodzieży odbędzie się 
we wtorek – 10 marca po wieczornej Mszy 
Świętej – w sali AA.
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Konto parafii:  
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze
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Adres parafii: ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794
Strona internetowa parafii: www.materdolorosa.pl 
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INTENCJE  MSZALNE 
8 – 15 marca 2015

NIEDZIELA – 8 marca
  7.00 † Krzysztof i Roman
  8.30 † Fryderyk Moskała z rodzicami i teściami
10.00 † Piotr Bosak
10.00 † Halina Luranc w 3 r. śm.
11.30      Roczki: Marcel Dlouchy, Barbara Kraw- 
    czyk, Szymon Liszka
18.00 † Stefan Gąsiorek w 23 r. śm. 
    z rodzicami i teściami

PONIEDZIAŁEK – 9 marca
  6.30 † Zdzisław Urbańczyk
  6.30 † Stanisława Paszek
18.00 † Irena Chrapek
  
WTOREK – 10 marca
  6.30 † Stanisława Paszek
  6.30 † Eugeniusz Siarkiewicz
18.00 † Edward i Mirosława Nowak
18.00 † Janina Wykręt
  
ŚRODA – 11 marca
  6.30 † Eugeniusz Siarkiewicz
  6.30 † Alfred Mastyj
  6.30 † Zofia Słoniec
18.00    Za parafian (bp Tadeusz Rakoczy)
 
CZWARTEK – 12 marca
  6.30 † Eugeniusz Siarkiewicz
  6.30 † Stanisław Hrapkowicz
  6.30 † Alfred Mastyj
  6.30 † Helena Rączka
18.00 † Józef z rodzicami w r. śm. 
 

PIĄTEK – 13 marca
  6.30 † Wanda i Jan Ziółkowscy w 11 r. śm.
  6.30 † Eugeniusz Siarkiewicz
  6.30 † Zygmunt Jodłowski
  6.30 † Zofia Słoniec
18.00 † Michał Stańco z dwoma synami
  
SOBOTA – 14 marca
  6.30 † Ryszard Drewniak w 1 r. śm.
  6.30 † Henryk Serafin z rodzicami
  6.30 † Eugeniusz Siarkiewicz
  6.30    O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
             dla III Róży Św. Teresy
18.00 † Władysław Jurzak
  
NIEDZIELA – 15 marca
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Jan Cebularz w 12 r. śm.
10.00 † Irena Chrapek
10.00 † Adam Michalak
11.30 † Kazimierz Koźbiał w 17 r. śm.
18.00 † Józef Kocoń
  


