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M a t e r
D o l o r o s a
TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ

w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso           z Proboszczem

Jaka powinna być nasza ewangelizacyjna skuteczność?
Statystyka nie przemawia na korzyść Ewangelii. Na przykład tyl- 
ko jeden z dziesięciu uzdrowionych trędowatych wyraził wdzię- 
czność – czyli 10%, także jeden spośród dwunastu uczniów 
przyszedł pod krzyż Jezusa – zaledwie 8,33 procent. Ziarno Sło-
wa Bożego pada na cztery różne rodzaje gleby: na drogę, na 

miejsca skaliste, między zagłuszające je wybujałe ciernie i wreszcie na ziemię żyzną. Tylko w tym ostat-
nim przypadku wydaje plon. Statystycznie efektywność wynosi więc 25 procent. Jeszcze bardziej pesy-
mistycznych danych dostarczyło badanie opinii publicznej, w którym można było wybrać Jezusa albo 
Barabasza. W swoistym referendum wszyscy opowiedzieli się za kryminalistą Barabaszem. Nie było 
w ogóle słychać głosów tych, którzy – zgodnie z racjonalnymi oczekiwaniami – powinni opowiedzieć się 
za Jezusem. Tymczasem urok chrześcijańskiej nadziei przejawia się w tym, że najbardziej fascynujące 
treści wymykają się wszelkim oszacowaniom ilościowym, bo Bóg nie kieruje się zasadami rachunku pra- 
wdopodobieństwa. ks. Eugeniusz Burzyk

W naszych działaniach, również ewangelizacyjnych, często 
oczekujemy dużej skuteczności i szybkich efektów.
Jezus wylicza aż cztery rodzaje gleby: drogę, skały, ciernie 
i ziemię żyzną, z których tylko ostatnia wydaje plon. 
„Może najważniejsze w naszej pracy jest to, że staramy  
się dawać nadzieję” – zauważa siostra Anna Bałchan.

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet ze-
brały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, 
a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach 
tymi słowami: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziar-
na padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na 
miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, 
bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się 
i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, 
a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię 
żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrot-
ny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha”.
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„Bezkompromisowi” na Jasnej Górze: 
deszcz, radość i gościnność

24 osoby wzięły udział w drugiej pielgrzymce „JG24 – 
Jasna Góra bez kompromisów”. Pielgrzymowanie roz-
poczęto Mszą Świętą w naszym parafialnym kościele 
o godz. 9.00, celebrowaną przez proboszcza parafii 
ks. Eugeniusza Burzyka, w koncelebrze uczestniczą-
cego w pielgrzymce ks. Łukasza Listwana, który wy-
głosił kazanie. 

Po 34 godzinach i 20 minutach na Jasną Górę dotarło 
16 osób, czas samego marszu to 22,5 godz. Między 
55 a 70 km trasy siedem osób zrezygnowało z powo-
du kontuzji, a po 40 km jeden z uczestników musiał 
wrócić z powodów rodzinnych. 

Tegoroczne pielgrzymowanie pozostanie w pamię-
ci z dwóch powodów: deszczu w każdej postaci, od 
niekończącej się mżawki po kilkuminutowe, ale na-
der obfite oberwanie chmury, a także dzięki życzli-
wym ludziom, do których docierała ekipa techniczna 
z prośbą o pomoc w przeorganizowaniu postojów. Nie 
tylko pomagali, ale i sami wychodzili z inicjatywą. 
Dla wszystkich był to namacalny znak Bożej opieki. 
Mimo przeróżnych niedogodności wszystkim dopisy- 
wał humor, a nastawienie na walkę o dotarcie do ce- 
lu, mimo przeciwności, rosło odwrotnie proporcjonal- 
nie do pogarszających się warunków. Wszyscy rado- 
śnie odebrali sytuację podczas trzeciego etapu, gdy 
rozpoczynał się deszcz, drugi już w czasie trasy. Wó-
wczas ks. Łukasz spojrzał w górę i z przekąsem po-
wiedział: „Możesz więcej”. Dokładnie w tym momen-
cie nastąpiła taka ulewa, że studzienki kanalizacyjne 
nie nadążały odbierać wody, a ulicami płynęła rzeka.



Pielgrzymi z wdzięcznością wspominają m.in. probosz-
cza parafii pw. św. Anny w Lędzinach, który o przyj- 
ściu pielgrzymki dowiedział się dopiero ok. 15 minut 
przed jej przybyciem, bo planowany i ustalony postój 
miał być kilkaset metrów wcześniej. Jednak zanim 
uczestnicy dotarli do tej parafii mieli już otwarte nie 
tylko toalety, ale i salki, w których mogli się przebrać 
i wysuszyć. Dziękują również szefostwu ekskluzyw-
nej restauracji „Spacerowa 21” z Mysłowic, którzy 
już wcześniej zgodzili się udostępnić toalety, gdy po-
stój miał być w pobliskim parku. Jednak po ulewie nie 
tylko zaprosili mokrych i zabłoconych pielgrzymów 
do środka, ale jeszcze poczęstowali ich kawą i her-
batą. Przed wyjściem szefowie restauracji poprosili 
o błogosławieństwo.
Po przyjściu do Częstochowy, oddaniu pokłonu Matce 
Bożej, podziękowaniu za opiekę i możliwość dotarcia, 
rozradowani pielgrzymi pytali: „To kiedy rusza trzecia 
pielgrzymka?”.
Tekst: 
Grzegorz Smolarek – koordynator i pilot pielgrzymki
Zdjęcia: 
Grzegorz Smolarek, Jerzy Zajda, Jakub Pawlusiak, 
Mariusz Chrobak

Msza wotywna o św. Janie Pawle II
22 lipiec – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo Boże 
w rodzinie, w pewnej intencji, błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia, o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
dla Katarzyny i Patrycji.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: Julia Stefanowska 
w 1 rocznicę śmierci, Jan Fetko, Janusz Repetowski, Marian Piotrowski, Zbigniew Kozak w 17 rocznicę 
śmierci, Jan Borowiecki, Andrzej Pękala, Józef Szczerba, Helena Fajferek, Marek Kciuk, Tadeusz Szalonek, 
Kazimierz Grzywa, Kazimierz Kubica, Wanda Szulc, Wanda Nalepa, Stanisław Żaba, Helena Szczerbowska, 
Czesław Sikora, Małgorzata Chrapek, Zenon Habrajski, Adam Paszek, Eugenia Apryas, Jerzy Ściga, Teresa 
Jarosz, Krystyna Barszcz, Mieczysław Ichniowski, ks. Franciszek Janczy, Anna Seremak, Roman Błażkiewicz.



Intencje mszalne

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; komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska; 

korekta: ks. Tomasz Łata
Konto parafii:

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

Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 

tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

NIEDZIELA – 16 lipca
  7.00 † Wanda Szulc
  8.30  W intencji Czesława i Władysławy  

z okazji 60 r. ślubu
10.00 † Tadeusz Bułhak w 16 r. śmierci
11.30 † Stanisław i Stefania Stolarczyk
18.00 † Józef i Józefa Żurawscy z synami 

Bronisławem i Janem

PONIEDZIAŁEK – 17 lipca
  6.30 † Wincenty w 26 r. śmierci
18.00 † Władysław Gliniak

WTOREK – 18 lipca
  6.30 † Jan Fetko
  6.30 † Andrzej Pękala
18.00 † Salomea i Alojzy Stawowy z córką 

Kazimierą

ŚRODA – 19 lipca
  6.30 † Eugenia Apryas
  6.30 † Tadeusz Jakubowski
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  w intencji sprzątających z bloku nr 

44, † Teresa Jarosz, † Józef Wiełowicz 
w 2 r. śm., † Jan Fetko, † Janusz Repe-
towski, † Adam Paszek, † Marian Pio- 
trowski, † Władysław Czopek, † Jan 
Borowiecki, † Józef Szczerba, † An-
drzej Pękala, † Eugenia Apryas, † Ju-
styna Gawlik

CZWARTEK – 20 lipca
  6.30 † Jan Fetko
  6.30 † Ks. Franciszek Janczy [NSPJ]
18.00  O zdrowie i obfite łaski dla ks. 

Czesława Chrząszcza z okazji 
imienin

PIĄTEK – 21 lipca
  6.30  W intencji Jana z okazji 85 r. 

urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dal- 
szą opiekę Bożą

  6.30 † Andrzej Pękala
18.00 † Czesław Kubasiowski  

z żoną Genowefą

SOBOTA – 22 lipca
  6.30 † Bolesław Biela w 4 r. śmierci
  6.30 † Anna Seremak
18.00  Msza wotywna do św. Jana Pawła II

NIEDZIELA – 23 lipca
  7.00 † Stanisław Krauzowicz z żoną Wandą 

i synową Marcelą
  8.30 † Józef Łęczycki w 28 r. śm. oraz Elza 

Kowalczyk w 2 r. śm.
10.00 † Anna Ziemba w 5 r. śmierci
11.30 † Julian Bartuś z żoną Marią i córką 

Jadwigą
18.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Jadwigi i Edwarda w 40 r. ślubu

 1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła członkowie Oazy 
Rodzin zbierają do puszek ofiary na pomoc syryj- 
skiej rodzinie, którą nasza parafia objęła opieką.

 2. W piątek – 21 lipca, z racji trzeciego piątku mie-
siąca, po Mszy wieczornej zapraszamy na nabo-
żeństwo do Miłosierdzia Bożego.

 3. Polecamy albumy które można nabyć za dowol-
ną ofiarą: m.in. „Najsłynniejsi mnisi i pustelni-
cy”, „Dania i potrawy z grilla siostry Marii”.

 4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną 
ofiarę mieszkańcom Starych Bloków nr 49 i 50. 
W tym tygodniu prosimy o pomoc mieszkańców 
bloku nr 1 z Osiedla Paderewskiego.

 5. W przyszłą niedzielę – 23 lipca składka specjalna 
uzupełniająca na prace remontowe. Do puszek 
przy wyjściu z kościoła będziemy składać ofiary 
na Dom dla Księży Emerytów w Andrychowie.

 

Ogłoszenia duszpasterskie
16 – 23 lipca


