
Czy jesteśmy konsekwentni w relacji z Bogiem?
Na początku każdej Mszy Świętej przepraszamy Boga za 
uczynione zło i oczekujemy przebaczenia. Bądźmy konse-
kwentni, także naszym bliźnim przebaczajmy przewinienia 
popełnione wobec nas.

ks. Eugeniusz Burzyk

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilej-
czykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im 
odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? By-
najmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszy-
scy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na 
których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi 
grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, po-
wiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 
zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien 
człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; 
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc 
do ogrodnika: «Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam 
owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co 
jeszcze ziemię wyjaławia?». Lecz on mu odpowiedział: «Panie, 
jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; 
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć»”.
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Ks. Wacław Hryniewicz twierdzi, że zna wiele świadectw ludzi, 
którzy z  powodu wyobrażeń o Bogu surowym, okrutnym, 
stracili wiarę.
Ogrodnik proszący właściciela winnicy, by dał kolejną szansę 
nieurodzajnemu drzewu, symbolizuje Boga miłosiernego i prze- 
baczającego.
„Gdybym ja miał takie pojęcie Boga jak 95 % moich rozmów-
ców, też nie mógłbym w Niego uwierzyć” – mówił o. Kazimierz 
Dąbrowski.

3.   N i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u   –   R o k   C

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso           z Proboszczem



Parafialna Grupa Specjalna – czyli dzieci i młodzież w szczególny sposób zaangażowani w pracę 
duszpasterską i ewangelizacyjną – w dniach 14-18 marca uczestniczyli w wyjeździe rekolekcyjno-
-rekreacyjno-sportowym w zaśnieżonej i słonecznej Bukowinie Tatrzańskiej. Oprócz Mszy Świętych 
i modlitwy najważniejsza była codzienna kilkugodzinna jazda na nartach. Początkujący „narciarze” 
uczyli się pod okiem zawodowej instruktorki. Były również gry, zabawy i wspólne oglądanie filmów. 
Uczestnicy sami przygotowywali większość posiłków, w sposób bardzo pomysłowy i na wesoło. Nikt 
nie chciał wracać do domu, więc powrót został opóźniony o kilka godzin.
Parafialna dziecięco-młodzieżowa grupa do zadań specjalnych istnieje od 3,5 roku. Obecnie liczy 19 
członków, w wieku od 9 do 20 lat, którzy co tydzień mają swoje spotkania formacyjne. Z tej grupy 
m.in. wywodzą się animatorzy Oazy Młodzieżowej i Oazy Dzieci Bożych, a także jeden z kościelnych. 
Jej członkowie są autorami wielu inicjatyw o charakterze duszpasterskim oraz ewangelizacyjnym. Co 
niedzielę można ich spotkać dyżurujących przy stolikach z prasą i w parafialnej kawiarni, gdzie orga-
nizują jej działalność. Obecna forma tygodnika parafialnego „Mater Dolorosa” także powstała dzięki 
Grupie Specjalnej. Mogą do niej należeć dzieci i młodzież, którzy sumiennie wykonują swoje obo-
wiązki w innych parafialnych grupach, np. ministranci, lektorzy czy schola dziecięco-młodzieżowa.

Grupa Specjalna na zakończeniu sezonu narciarskiego









NIEDZIELA – 24 marca
  7.00 † Józef Nycz
  8.30 † Bogdan Andreas z rodzicami  

i wnukiem Pawłem
10.00 † Adam Michalak w 13 r. śmierci
11.30 † Antoni i Czesława Korczyk
18.00 † Stanisław Pabian
PONIEDZIAŁEK – 25 marca
  8.00 † Stanisław Jaromin w 7 r. śmierci 
  8.00 † Henryk Zajas 
18.00  24. rocznica powstania Grupy AA 

„Hypomone” – o błogosławieństwo 
Boże, potrzebne łaski i dary Ducha 
Świętego

18.00 † Jerzy Gabzdyl z rodzicami
18.00 † Bożena Walaszek w 8 r. śmierci
WTOREK – 26 marca
  8.00 † Bronisława Kadela z dziećmi
10.30  Msza święta dla chorych
18.00 † Józef Bułka w 5 r. śmierci
ŚRODA –  27 marca
  8.00  † Wacław Sajewicz
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Boles-

nej: o błogosławieństwo Boże dla mie-
szkańców i sprzątających ze Starych 
Bloków nr 33 i 34; † ks. Franciszek 
Janczy; † Sławomir Wójcik; † Henryk 
Zajas; † Stanisław Bieroński; † Aniela 
Wiercigroch; † Zofia Łaczny; † Wiesław 
Noworyta; † Maria Blarowska; † Wła-
dysław Grzywa; † Julia Bassara; † Wła-
dysław Kania; † Zofia Adamowicz. 

CZWARTEK – 28 marca
  6.30 † Władysław Grzywa
  6.30 † Maria Blarowska
18.00 † Jerzy Kolber
18.00 † Edward Walczyk w 1 r. śmierci
PIĄTEK – 29 marca
  6.30 † Aleksander Zemlik
18.00 † Jerzy Sojka w 3 r. śmierci
18.00 † Jan Mazur w 19 r. śmierci z żoną 

Władysławą
SOBOTA – 30 marca
  6.30 † Halina i Bogusław Tuszyńscy
  6.30 † Władysław Grzywa
  6.30 † Wanda Szulc z rodzicami i teściami
18.00  O błogosławieństwo Boże i zdrowie 

dla Anny i Piotra 

NIEDZIELA – 31 marca
  7.00 † Józef Gawęda
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 4 r. śmierci
10.00 † Mieczysław Korczyk w r. śmierci
11.30 † Jan i Julia Płużek
18.00 †  Maria Kubas w 8 r. śmierci

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

 www.materdolorosa.pl;       www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Komiks: Kuba Jarnot; korekta: ks. Tomasz Łata 

Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

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

Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD); tel. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

Intencje mszalne

1. Witamy w naszej parafii o. dr. Wita Chlondowskiego, 
który prowadzi wielkopostne rekolekcje. Dzisiaj 
o godz. 19.00 zapraszamy mężczyzn na naukę re-
kolekcyjną. Szczegółowy plan rekolekcji znajduje się 
na plakatach, w gablotce i na stronach interneto-
wych. Spowiedź w czasie rekolekcji będzie we wto-
rek w wyznaczonych godzinach. Równocześnie przy- 
pominamy, że spowiedź przedświąteczna będzie tra- 
dycyjnie w Wielkim Tygodniu. We wtorek zaprasza-
my także chorych parafian na Mszę Świętą o godz. 
10.30, a potem na spotkanie do sali konferencyjnej. 
Prosimy o przywiezienie ich do kościoła, gdzie bę- 
dą mogli przyjąć sakrament namaszczenia i skorzy-
stać ze spowiedzi. Podczas wszystkich Mszy rekolek-
cyjnych – w poniedziałek, wtorek i środę – zebrana 
zostanie składka na cele rekolekcyjne. Kancelaria 
parafialna w tych dniach będzie nieczynna. 

2. Dzisiaj o 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kaza- 
niem pasyjnym. Podczas nabożeństwa będzie zebrana 
tradycyjna składka na przygotowanie Grobu Pańskiego.

3. W poniedziałek – 25 marca przypada Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, obchodzona jako Dzień 
Świętości Życia. Już dzisiaj do puszek przy wyjściu z koś- 
cioła składamy ofiary na Diecezjalny Dom Matki i Dzie- 
cka. Zachęcamy do duchowej adopcji dziecka poczęte-
go. Deklaracje znajdują się na stolikach z prasą.

4. W piątek – 29 marca, o godz. 17.30, zapraszamy na 
Drogę Krzyżową. 

5. W czasie Wielkiego Postu obok obrazu Jezusa Miło- 
siernego, z lewej strony ołtarza, składamy ofiary na 
jałmużnę wielkopostną, która w całości jest przezna-
czona na działalność parafialnej grupy Caritas, m.in. 
na obiady szkolne dla dzieci z potrzebujących rodzin.

6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mie-
szkańcom Starych Bloków nr 35. W tym tygodniu 
prosimy mieszkańców bloków nr 36, 38 i 40.

7. Po Mszy zapraszamy do obejrzenia dolnej kaplicy, w któ- 
rej remont został już ukończony. Wejście do kaplicy 
od ul. Wyszyńskiego, po lewej stronie od zakrystii.

Ogłoszenia parafialne


