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Odpustowe espresso           z Proboszczem

Dlaczego Maryję nazywamy Bolesną i Królową męczenników?
Mimo iż Maryja nie poniosła męczeńskiej śmierci, całe Jej życie 
było związane z męczeństwem. Już podczas Ofiarowania Jezusa 
w  świątyni Symeon prorokował, że Jej duszę „miecz przeniknie” 
(Łk 2, 35). Od tego czasu musiała żyć z wizją śmierci swojego Syna. 
W chwili śmierci Jezusa stała pod krzyżem i patrzyła na Jego cier-
pienie. Żołnierz przebijając włócznią bok Jezusa „przebił” także Jej 
serce. Jako Matce Króla Męczenników przysługuje Jej tytuł Królo-
wej Męczenników. Współuczestniczyła w Jego męce, przeżywając 
ją w sercu Matki.

Dlaczego Maryja jest Matką Siedmiu Boleści?
Tradycja Kościoła, na podstawie Pisma Świętego oraz ikonografii, wyróżnia siedem boleści Maryi, zwią-
zanych z bolesnymi wydarzeniami z Jej życia: 1. Proroctwo Symeona. 2. Ucieczka do Egiptu. 3. Szuka-
nie dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie. 4. Spotkanie z Nim na Drodze Krzyżowej. 5. Ukrzyżowanie, 
6. Przebicie Jego boku. 7. Zdjęcie ciała z krzyża i złożenie w ramiona Matki. 

ks. Eugeniusz Burzyk

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki 
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc 
Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego mi-
łował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie 
rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie.

J 19, 25-27

Pieta to obraz lub rzeźba przedstawiająca Maryję trzymają-
cą na kolanach zdjęte z krzyża, martwe i umęczone ciało swo- 
jego Syna.
Ból Maryi to nie tylko śmierć Jezusa, ale całe Jej życie, od 
chwili proroctwa Symeona, gdy dowiedziała się o przyszłym 
losie Syna.
Alessandro Pronzato pisze o okrutnym męczeństwie Maryi: 
obecna przy śmierci Jezusa sama nie mogła umrzeć, skaza- 
na na życie.
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Nie narzekać w kolejce...
Zdarza się, że niektórzy parafianie do- 
słownie „wbiegają” do kościoła kilka 
minut przed przerwą i mają pretensje, 
że nie zostali od razu wyspowiadani. 
Jest rzeczą naturalną, że spowiadają- 
cy kapłan, ze względów psychicznych 
i fizycznych, musi od czasu do czasu 
zrobić przerwę. Te przerwy jasno wy- 
nikają z podanych obok godzin spo- 
wiedzi. Dlatego przychodzimy trochę 
wcześniej, aby odpowiednio przygoto- 
wać się do spowiedzi. Nawet jeżeli 
musimy odczekać kilka minut w ko- 
lejce, a czasem może się zdarzyć, że 
dłużej, to jest to czas dany nam przez  
Boga. Być może nasze przygotowanie 
nie było jeszcze wystarczające i Bóg 
daje nam okazję, by to naprawić. Stąd narzekanie 
w kolejce na to, że musimy trochę odczekać, jest 
niezrozumieniem istoty sakramentu pokuty oraz po-
jednania. Jednak najczęściej w naszym parafialnym 
kościele nie trzeba długo czekać na spowiedź, o ile 
nie przychodzimy na ostatnią chwilę.

Jak przeprowadzić rachunek sumienia?
To pierwszy warunek spowiedzi. Sumienie bywa błę- 
dnie utożsamiane z jakimś wewnętrznym, nieokreślo-
nym głosem, sferą emocjonalno-uczucio wą. Tymcza-
sem to sąd rozumu o wartości moralnej naszych czy-
nów. Rozum, wskazując co dobre, a co złe, kieruje się 
Objawieniem Bożym, nauką Kościoła, Tradycją, do-
świadczeniem życiowym i posiadaną wiedzą.
Jak żałować za grzechy?
Drugim warunkiem spowiedzi jest żal za grzechy. Mo- 
że być doskonały lub mniej doskonały. Motywem żalu 
doskonałego jest miłość do Boga. Ten rodzaj żalu od-
puszcza grzechy lekkie. Przebacza również grzechy 
śmiertelne, o ile związany jest z mocnym postanowie- 
niem przystąpienia jak najszybciej do spowiedzi. Mo- 
tywem żalu mniej doskonałego jest obawa przed po-
tępieniem i utratą Boga, jako kara za grzechy. Czło-
wiek ubolewa nad swoimi złymi czynami, ale za mało 
jest w nim miłości. Taki żal także wystarcza do otrzy-
mania rozgrzeszenia w sakramencie pokuty.
Jak wygląda postanowienie poprawy?
Postanowienie poprawy jest trzecim warunkiem spo- 
wiedzi. Zdarza się, że penitenci, mimo podejmowa- 

nych wysiłków, przez dłuższy czas 
nie widzą u siebie znaczącego po-
stępu. Taka sytuacja może zniechę- 
cać do pracy nad sobą, a nawet do 
spowiedzi, która wydaje się być nie-
skuteczna. Nawrócenie to proces 
długotrwały; dokonuje się powoli 
i na wielu płaszczyznach. Człowiek 
często nie jest w stanie dostrzec 
swoich małych duchowych sukce-
sów, dzięki którym staje się lepszy. 
Czasem warto zadać sobie pytanie, 
jak wyglądałaby nasza sytuacja du-
chowa bez spowiedzi i pracy nad 
sobą? Do ważności spowiedzi wy- 
starcza ogólne postanowienie po- 
prawy – chęć zerwania ze wszys- 
tkimi grzechami. Jednak do skute- 

cznej pracy nad sobą potrzebne jest postanowienie 
szczegółowe – zwrócenie uwagi na konkretny grzech.
Jak szczerze wyznać grzechy?
To czwarty warunek spowiedzi. Spowiedź powinna 
być szczera i konkretna. W przypadku grzechów cię- 
żkich, czyli śmiertelnych, należy podać liczbę [ile ra- 
zy w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca] i okoliczności. Nie 
ma obowiązku spowiadania się z grzechów lekkich,  
jednak dla spokoju sumienia oraz dobra duchowego 
lepiej je wyznać. 
Jak odróżnić grzech ciężki od lekkiego?
Grzech ciężki musi być popełniony z pełną świadomo-
ścią, w sposób wolny [z całkowitą zgodą], powinien 
dotyczyć poważnej materii, którą uściśla dziesięć 
przykazań.  Grzechu tego nie można popełnić „przy- 
padkowo” lub „niechcący”. Człowiek wyraźnie opo-
wiada się po stronie zła, do tego stopnia, że zostają zni- 
szczone miłość i wiara. Grzech lekki występuje wte-
dy, gdy brakuje jednego z warunków grzechu ciężkie- 
go. Zaangażowanie w zło jest niejako powierzchowne 
– nie prowadzi do zniszczenia miłości czy wiary. Nie 
ma obowiązku spowiadania się z grzechów lekkich. 
Zostają zgładzone przez żal doskonały, Komunię 
Świętą oraz ewangeliczne uczynki miłosierdzia (post, 
modlitwa, jałmużna).
Jak wygląda zadośćuczynienie?
To ostatni warunek dobrej spowiedzi. Niestety, czasu 
nie da się cofnąć, podobnie jak i skutków wielu na-
szych grzechów. Zadośćuczynienie nie może całkowi- 
cie wynagrodzić pokrzywdzonym poniesionych szkód 
materialnych czy moralnych; nie usuwa cierpienia 
osób, które skrzywdziliśmy. Jeżeli jest to możliwe, 
człowiek powinien bezpośrednio naprawić wyrządzo- 
ne szkody: przeprosić, odwołać oszczerstwa, zwrócić 
skradzione rzeczy, zrekompensować stratę. W sytua- 
cji, kiedy nie jest to możliwe, zadośćuczynienie po-
winno polegać na modlitwie w intencji osób, które 
skrzywdziliśmy, a także na okazaniu miłości ludziom.

Bez spowiedzi nie ma odpustu



Skąd nazwa „Odpust parafialny”?
W ciągu roku liturgicznego każda parafia prze-
żywa dzień, w którym uroczyście czci tytuł [we-
zwanie] swojego kościoła, tzw. patrocinium. Te- 
go dnia można uzyskać odpust zupełny lub czą- 
stkowy. Dlatego to święto patronalne nazywamy 
odpustem. W naszej parafii jest to dzień 15 wrze- 
śnia – liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bo-
lesnej. Pierwszy odpust odbył się w naszym ko-
ściele w 1983 roku.
Po co potrzebny jest odpust?
Podczas spowiedzi człowiek uzyskuje przebacze- 
nie grzechów: Bóg daruje mu przewinienia i uwal-
nia od kary wiecznego piekła. Jednak to przeba-
czenie nie uwalnia go od kar doczesnych, czyli cza- 
sowych, które musi ponieść na ziemi lub w czyść-
cu. W czasie życia ziemskiego ponosimy je w spo-
sób fizyczny lub duchowy. Odpust może być zupeł- 
ny [uwalnia od kary doczesnej w całości] lub czą- 
stkowy [uwalnia od kary doczesnej częściowo]. 
Można uzyskać go dla siebie lub ofiarować za 
zmarłych przebywających w czyśćcu [między in-
nymi w dniach od 1 do 8 listopada].
Na czym polega odpust zupełny?
Znosi wszystkie kary doczesne za grzech. Warun- 
ki uzyskania tego odpustu: spowiedź, Komunia 
Święta sakramentalna, brak przywiązania do ja- 
kiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego, spełnie- 
nie czynu, z którym związany jest odpust, na 
przykład nawiedzenie kościoła i odmówienie tam 
nakazanych modlitw, uczestnictwo w nabożeń- 

stwie oraz modlitwa za zmarłych na cmentarzu. 
W przypadku odpustu parafialnego, oprócz speł- 
nienia zwykłych warunków odpustu, tym czynem 
jest nawiedzenie w sam dzień odpustu kościoła 
parafialnego, odmówienie modlitwy „Ojcze Nasz” 
i „Wierzę w Boga” oraz dowolnej modlitwy w in-
tencjach Ojca Świętego.
Kiedy odpust jest cząstkowy?
Odpustu cząstkowego dostępuje człowiek, który 
nie spełnia wszystkich warunków koniecznych 
do uzyskania odpustu zupełnego, np. jest przy-
wiązany do jakiegoś grzechu lekkiego i nie bar- 
dzo chce z nim zerwać. Teologia nie mówi w ja-
kiej mierze odpust cząstkowy skraca nam kary 
czyśćcowe. Nie można tego przeliczać na czas, 
czyli na lata, miesiące czy dni.

Znaczenie i sens parafialnego odpustu

Odpust parafialny – czwartek, 15 września
Suma odpustowa o godz. 18.00



Dotąd niepublikowane zdjęcia 
z budowy kościoła





Kalendarium naszej parafii  
1980 – 2016

• 19 marca 1980 – Urząd Wojewódzki w Ka- 
towicach oraz Kuria Metropolitarna w Kra- 
kowie zezwalają na budowę kościoła, wraz 
z punktem katechetycznym, w Jawiszowi-
cach – Osiedle Brzeszcze.

• 16 września 1980 – Uzgodnienie lokalizacji 
kościoła przy zbiegu ulic Turystycznej i Mi-
ckiewicza.

• 24 listopada 1980 – Kardynał Franciszek Ma- 
charski dokonuje aktu poświęcenia krzyża 
i placu pod budowę kościoła.

• 16 marca 1981 – Urząd Wojewódzki w Kato-
wicach zatwierdza projekt architektoniczny 
kościoła i zezwala na rozpoczęcie prac bu-
dowlanych.

• 11 maja 1981 – Rozpoczęcie prac budowla-
nych: wykop ziemi pod fundamenty kościoła.

• 10 czerwca 1982 – Kardynał Franciszek Ma- 
charski dokonuje poświęcenia i wmurowa-
nia kamienia węgielnego pod budowę koś-
cioła. Kamień pochodzi z Grobu Świętego 
Piotra w Watykanie i jest darem sekretarza 
Jana Pawła II – księdza prałata Stanisława 
Dziwisza.

• 26 czerwca 1983 – Uroczystość poświęcenia 
dolnej kaplicy i plebanii przez kardynała 
Franciszka Macharskiego. Jest to pierwszy 
dzień istnienia parafii pw. Matki Bożej Bo-
lesnej. Proboszczem zostaje ksiądz Edward 
Baniak.

• 30 czerwca 1983 – Posługę w parafii rozpo-
czynają pierwsi wikariusze: ks. Bogusław 
Wróbel i ks. Adam Włodarczyk.

• 15 września 1983 – Pierwsza uroczystość od- 
pustowa ku czci Matki Bożej Bolesnej.

• 15 września 1985 – Ksiądz Andrzej Olszo-
wski dokonuje poświęcenia nowych salek 
katechetycznych.

• 9 listopada 1985 – Biskup Kazimierz Górny 
dokonuje poświęcenia kościoła parafialne-
go. Poświęca również krzyż, tabernakulum 
i naczynia liturgiczne. 

• 26 czerwca 1989 – Posługę proboszcza koń- 
czy ks. Edward Baniak. Nowym proboszczem 
zostaje ks. Jan Zając.

• 26 maja 1990 – Pierwsze prymicje w parafii: 
ks. Piotr Andryszczak i ks. Piotr Modelski.

• 25 marca 1992 – Powstanie Diecezji Bielsko-
Żywieckiej.

• 5 czerwca 1994 – Poświęcenia organów do- 
konuje ksiądz prałat Stanisław Dadak, kan-
clerz Kurii Bielsko-Żywieckiej.

• 10 lipca 1994 – Posługę proboszcza kończy 
ks. Jan Zając. Nowym proboszczem zostaje 
ks. Franciszek Janczy.

• 8 grudnia 1995 – Aktu intronizacji Piety Ja- 
wiszowickiej dokonuje ksiądz prałat Stani- 
sław Dadak, kanclerz Kurii Bielsko-Żywie-
ckiej.

• 12-13 marca 1998 – Nawiedzenie parafii 
przez Kopię Jasnogórskiego Obrazu.

• 12 kwietnia 2000 – Pierwsza Droga Krzyżo-
wa ulicami Brzeszcz i Jawiszowic.

• 2 kwietnia 2005 – Śmierć Ojca Świętego Ja-
na Pawła II.

• 1 czerwca 2011 – Kardynał Stanisław Dzi-
wisz przekazuje parafii relikwie krwi św. Ja-
na Pawła II.

• 16 czerwca 2011 – Biskup bielsko-żywiecki 
Tadeusz Rakoczy dokonuje poświęcenia ob-
razu Jana Pawła II.

• 22 października 2012 – Biskup bielsko-ży- 
wiecki Tadeusz Rakoczy dokonuje konse-
kracji kościoła. 

• 1 sierpnia 2014 – Posługę proboszcza kończy 
ks. Franciszek Janczy. Nowym proboszczem 
zostaje ks. Eugeniusz Burzyk.

• 11-12 marca 2015 – Peregrynacja Znaków 
Światowych Dni Młodzieży. Biskup Tadeusz 
Rakoczy.

• 16-17 grudnia 2015 – Peregrynacja obra-
zu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Apo-
stołów Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. 
Faustyny. Biskup Piotr Greger.

• 19-25 lipca 2016 – Pobyt 50 młodych ludzi 
ze Słowacji, z diecezji Żylina, wraz ze swoim 
biskupem Tomášem Galisem, kapłanami 
i siostrami zakonnymi, którzy przybyli na 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.



Statystyka 
sierpień 2016

Zmarli:
† Jerzy Orawin, lat 64
† Teresa Kuśnierz, lat 88
† Eryka Dybuła, lat 77
† Helena Jeziorska, lat 82
† Lucjan Łosiowski, lat 83
† Krystyna Szwed, lat 80

Chrzty:

Zapowiedzi:

Ogłoszenia duszpasterskie
11 – 18 września 2016

   08.30 – 10.00; 10.30 – 12.00;
    14.30 – 16.00; 16.30 – 18.00
 4. W czwartek o godz. 16.30 ks. Marcin zapra- 

sza na Krąg Biblijny, a w piątek po Mszy 
Świętej wieczornej na organizacyjne spot-
kanie dla młodzieży.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofia- 
rę na kwiaty mieszkańcom bloku nr 4 z os. 
Paderewskiego. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców bloku nr 5 z tego osiedla.

 6. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzi- 
siejszej składki. Za tydzień składka specjal-
na uzupełniająca.

 7. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła składamy do 
puszek ofiary dla poszkodowanych w trzę-
sieniu ziemi we Włoszech.

 8. Od 18 września przez cztery niedziele 
o 19.00 odbywać się będą w naszej parafii 
„Jawiszowickie Niedziele Organowe”.

  Podczas pierwszego koncer- 
tu zaśpiewa chór Canticum 
Novum pod dyrekcją Zdzi-
sława Kołodzieja. Na orga- 
nach zagra Jerzy Kukla.

  W tym roku również będzie- 
my oglądać na ekranie orga-
nistów i artystów występu-
jących na chórze.

ks. Tomasz Chrzan
wizytator katechetyczny naszej diecezji 

i duszpasterz harcerzy

 1. Dziękujemy ks. Tomaszowi Chrzanowi – wizyta-
torowi katechetycznemu naszej diecezji za wy- 
głoszone kazanie, przygotowujące nas do prze-
życia odpustu parafialnego.

 2. Odpust będziemy obchodzić w czwartek 15 
września – w dniu wspomnienia Matki Bożej Bo- 
lesnej. Msze Święte o 8.00 i 18.00. W tym dniu 
w naszej parafii przypada wieczysta adoracja. 
Zapraszamy do modlitwy przed Najświętszym 
Sakramentem przez cały dzień – od godziny 
8.30. O godz. 18.00 uroczystej sumie odpusto- 
wej przewodniczyć będzie ks. Tomasz Chrzan. 
Zapraszamy scholę, chór parafialny, panie z Ko- 
ła Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych 
oraz górników i  strażaków ze swoimi sztan-
darami.

 3. Spowiedź przed odpustem w środę – 14 wrze- 
śnia. Prosimy o dostosowanie się do wyznaczo-
nych terminów, uwzględniając przerwy. Msze 
Święte o godz. 8.00 i 18.00. 

  Godziny spowiedzi:



NIEDZIELA – 11 września
  7.00 † Anna i Franciszek Pydych
  8.30 † Łukasz Gawęda
10.00 † Za rodziców Broszkiewiczów 

i Dźwigajów
11.30  Roczki: Oliwia Gorzkowska
18.00 † Irena Chrapek w 2 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 12 września
  6.30 † Barbara Milczarek
  6.30 † Bolesława Jajeśnica
18.00 † Czesław Wasilak w 35 rocznicę 

śmierci z zięciem Tadeuszem

WTOREK – 13 września
  6.30 † Tadeusz Pustuła
  6.30 † Bolesława Jajeśnica
  6.30 † Julian Zdunek
18.00  Msza Święta Fatimska: 
  o błogosławieństwo Boże dla VII 

Róży Kobiet św. Barbary, † Stani-
sław Knapik w 25 r. śm., † Włady-
sław Szałaśny, † Lucjan Łosiowski

ŚRODA – 14 września
  8.00 † Genowefa Kubasiowska
  8.00 † Jerzy Szewczyk
  8.00 † Bolesława Jajeśnica
  8.00 † Julia Stefanowska
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o zdrowie i błogosławieństwo Bo-

że dla Olgi z okazji 21 r. urodzin, 
o  błogosławieństwo Boże i zdro- 
wie dla I Róży Kobiet św. Brygidy, 
† Antoni Martyna, † Władysław 
Szałaśny, † Teresa Kuśnierz, † Lu-
cjan Łosiowski, † Halina Rybicka-
Wołoszyn

CZWARTEK – 15 września
  8.00 † Eugeniusz Kapuściński w r. śm.
  8.00 † Grzegorz Papuga w 19 r. śm.
  8.00 † Piotr i Stanisława Borowieccy 

z synami Krzysztofem, Zdzisławem
18.00  Suma odpustowa

PIĄTEK – 16 września
  6.30 † Jan Bojda w 2 rocznicę śmierci
  6.30 † Władysława Wnętrzak
  6.30 † Julian Zdunek
18.00 † Jan i Katarzyna Walusiak oraz 

Franciszek i Anna Sproch

SOBOTA – 17 września
  6.30 † Janusz Czerwik
  6.30 † Jerzy Szewczyk
  6.30 † Bolesława Jajeśnica
  6.30 † Józef Mikołajek
18.00 † Jan Zioberek

NIEDZIELA – 18 września
  7.00  O zdrowie i błogosławieństwo Bo- 

że dla Mieczysława i Marii w 50 
rocznicę ślubu

8.30 † Agata Bednarz z synem Józefem
10.00 † Grażyna Pach w 15 r. śmierci
11.30 † Piotr Bosak w 2 rocznicę śmierci
18.00 † Cecylia i Tadeusz Pawelczyk

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, 

zdjęcia: Jerzy Zajda; komiksy i grafika: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 
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Intencje mszalne
11 – 18 września 2016


