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W czym zawinił faryzeusz?
Mógł powiedzieć Bogu tyle ważnych rzeczy, a zmarnował czas modlitwy na 
wypominanie grzechów celnika i innych ludzi. Słusznie uważał, że jego po-
stępowanie jest lepsze niż celnika. Był przeświadczony o swojej dobroci i do-
skonałości. Skupiając jednak całą uwagę na grzechach swoich bliźnich, nie  

był w stanie pracować nad sobą i rozwijać się duchowo. „Iluż to wierzących katolików marnuje czas i energię 
na potępianie dzisiejszych celników i grzeszników, na udowadnianie, jak bardzo złe mają intencje, na dzie-
lenie społeczeństwa, zamiast je łączyć. Budują gruby mur, i po tej stronie są oni, dobrzy, a po tamtej – sami 
paskudni. I to paskudni bez żadnych jaśniejszych stron, paskudni do szpiku kości” – pisze Józefa Hennelowa.
Dlaczego nie możemy porównywać się z innymi?
Takie porównania, najczęściej bardzo subiektywne, nigdy nie są do końca prawdziwe i adekwatne. Choćby 
dlatego, że nie znamy intencji i możliwości, czyli darów jakie ten „gorszy” od nas człowiek, z którym tak chę- 
tnie się porównujemy,  otrzymał od Boga. A jeżeli już nie możemy oprzeć się pokusie porównywania się z in- 
nymi, to skonfrontujmy naszą postawę i postępowanie z ludźmi lepszymi od nas, a na pewno przyczyni się 
to do naszego duchowego rozwoju. ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, 
a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świąty-
ni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął 
i tak się w duszy modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 
ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Posz-
czę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co naby-
wam». Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: «Boże, miej litość dla mnie, 
grzesznika». Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwio-
ny, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony”.

Łk 18, 9-14

„Przesada jest jedyną rzeczą, której świat nigdy nie będzie miał do-
syć” – mówił Salvador Dali.
Faryzeusz modląc się nie miał umiaru w pysze oraz w próżności, na-
tomiast celnik w uniżeniu.
Jezus usprawiedliwił przesadę celnika, dlatego najlepiej i najpewniej 
jest przesadzać w pokorze.
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Patronem naszej parafii jest także św. Jan Paweł II, 
którego czcimy każdego 22-go dnia miesiąca, przed-
stawiając Bogu za jego wstawiennictwem – podczas 
Mszy Świętej wotywnej – prośby oraz intencje. W na-
szym kościele posiadamy następujące pamiątki doty-
czące jego osoby.
Relikwie krwi 
1 czerwca 2011 r. nasza parafia jako pierwsza w die- 
cezji bielsko-żywieckiej i jedna z pierwszych Polsce 
otrzymała relikwie krwi św. Jana Pawła II, którym co 
miesiąc oddajemy cześć przez ucałowanie. 

Mitra
W naszym kościele znajduje się także relikwia II stop-
nia – autentyczna mitra papieska św. Jana Pawła II. 
Wyeksponowano ją w specjalnej podświetlanej tum-
bie, po prawej stronie poniżej prezbiterium.

Obraz
W głównym ołtarzu obok figury Matki Bożej Bolesnej 
pod krzyżem umieszczono obraz rozmodlonego Karola 
Wojtyły z zamkniętymi oczami, którego autorem jest 
Zbigniew Parczała. 16 czerwca 2011 roku obraz po-
święcił biskup Tadeusz Rakoczy.

Jan Paweł II – patron naszej parafii



Biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy konse- 
krował nasz kościół 22 października 2012 r. pod-
czas Mszy Św. o godz. 16.00. Uroczystość konse-
kracji została poprzedzona ośmiodniowymi misja- 
mi. W homilii biskup Tadeusz Rakoczy podkreślił, 
że „poprzez konsekrację Bóg czyni świątynię swoją 
własnością. To miejsce zbawienia, które prowadzi 
do Boga, gdzie Pan czyni z nas swój lud”. W uro- 

czystości uczestniczyli byli proboszczowie, ów-
cześni księża wikariusze, księża pochodzący  
z naszej parafii, władze samorządowe i parla- 
mentarne, budowniczowie świątyni, parafialne 
grupy apostolskie, poczty sztandarowe, a także 
licznie zgromadzeni wierni.

Minęły już 4 lata 
od konsekracji naszego kościoła



Jak to jest robione?
Autorska, sprawdzona praktycznie, koncepcja naszej gazetki

Wywiad z proboszczem – ks. Eugeniuszem Burzykiem z okazji 100. wydania 
naszej odnowionej gazetki parafialnej „Mater Dolorosa”

Dzisiejsze wydanie jest wydaniem jubileuszowym – setnym. 
Skąd pomysł na taką formę gazetki?
Nasza gazetka nie powstała z niczego. Przez kilka lat, do końca sierp-
nia 2014 roku, gazetkę o tym samym tytule wydawał wikariusz naszej 
parafii ks. Mirosław Wądrzyk. Była w całkiem innej formie i czarno-
-biała. Po jego przeniesieniu do innej parafii, przez trzy miesiące ga-
zetkę wydawał ks. Filip Glanowski. Od 30 listopada 2014 roku, czyli od 

pierwszej niedzieli Adwentu, podjąłem decyzję, że wydawana będzie w kolorze, na papierze bardzo 
dobrej jakości, w formacie A4, zawierająca od 4 do 8 stron, w nakładzie ok. 500 egzemplarzy. I dzi-
siaj wydaliśmy już setny numer.

Czy na tak dużą parafię taki nakład jest wystarczający?
W naszej parafii w niedzielnej Mszy Świętej uczestniczy ok. 2900 osób. Jest rzeczą oczywistą, że są 
wśród nich kilkuosobowe rodziny, w których na kilka osób bierze się jeden egzemplarz, a więc 500 
egzemplarzy to wynik bardzo dobry, ponadprzeciętny i odpowiedni.

W niektórych parafiach gazetki ukazują się raz na miesiąc, a czasem raz na kwartał. 
Dlaczego u nas co tydzień?
Nasza gazetka jest tygodnikiem, gdyż tydzień 
w życiu parafii to naturalny cykl. Wierni mają 
obowiązek raz w tygodniu uczestniczyć we 
Mszy Świętej. Zarówno intencje, jak i ogłosze- 
nia, dotyczą tygodnia, a nie np. miesiąca. W ty-
godniu, a właściwie z dnia na dzień, wiele rze-
czy się zmienia. Nie da się napisać aktualnych 
ogłoszeń czy intencji z góry na cały miesiąc. 
Często intencje zamawiane są kilka dni wcze-
śniej, a do ogłoszeń dochodzą nowe duszpaster- 
skie inicjatywy czy informacje dotyczące życia 
parafii. Z tego też powodu nasza gazetka druko- 
wana jest na „ostatnią chwilę”, czyli w piątek 
lub nawet w sobotę rano. Wymaga to jednak pewnej dyscypliny, czyli ustalenia i dostosowania się 
do odpowiedniej godziny w drukarni. Ta „ostatnia chwila” jest zaplanowana co do minuty. 

Od samego początku ma Ksiądz Proboszcz autorską koncepcję gazetki, którą konse-
kwentnie realizuje.
Wprowadziłem podstawową i nienaruszalną zasadę: w parafialnym tygodniku nie może być żad-
nych przedruków z jakichkolwiek czasopism. Wszystko, co drukujemy, jest lokalne, o naszej parafii 
lub autorstwa parafian. Jednak nie ma możliwości, by drukować wszystko, co ktoś wymyśli. Jest 
bezwzględna redakcyjna korekta. Kiedy rozpoczynaliśmy druk gazetki w tej nowej formie, mu-
sieliśmy trochę wymyślać, co dać do kolejnego numeru, jak go zapełnić. Teraz, po prawie dwóch 
latach, trudno wszystko zmieścić w danym numerze, bo lokalnych materiałów jest wystarczająco 
dużo. Jeżeli żyje się sprawami parafii i myśli o jej problemach, to w gazetce zawsze brakuje miejsca. 
Czasem jest tak wiele materiałów, że ogłoszenia i intencje trzeba zmieścić na jednej stronie. Co ty-
dzień ks. Filip przygotowuje do naszej gazetki intencje, a raz w miesiącu statystykę duszpasterską. 
Ponadto robi korektę przygotowanych przeze mnie ogłoszeń, do których ma konstruktywne uwagi.



To chyba jedna z nielicznych gazetek, która publikuje komiksy…
Od Niedzieli Palmowej bieżącego roku na pierwszej stronie 
publikujemy komiks, który jest odniesieniem – komentarzem 
do niedzielnej Ewangelii. Wielu parafian zaczyna czytanie ga-
zetki od komiksu. Jego autorami są Kuba Jarnot i Małgorzata 
Kuderska, młodzież zaangażowana w życie parafii. Wymyślenie 
i narysowanie cotygodniowego komiksu na najwyższym pozio-
mie nie jest sprawą łatwą, szczególnie dla ludzi młodych [18 
lat], bez żadnego wykształcenia w tej dziedzinie, którzy mają 
bardzo dużo obowiązków. 

Skąd w naszej gazetce jest tak wiele zdjęć bardzo 
dobrej jakości?
W każdej parafii odbywają się uroczyste Msze Święte, na przy-
kład świąteczne, z okazji odpustów, dożynek itp. Ponadto prowa-
dzone są różne prace, inwestycje czy remonty. Są też okoliczno-
ściowe spotkania różnych grup formacyjnych. Tego wszystkiego 
nie da się opowiedzieć podczas parafialnych ogłoszeń, ale moż-
na bardzo szczegółowo opisać i przedstawić na zdjęciach. Bywa, 
że gazetka z fotorelacją o odpuście parafialnym rozchodzi się 
w większym nakładzie, bo wierni rozpoznają siebie i swoją ro-

dzinę na zdjęciach. Dlatego też 
dobrej jakości zdjęcia są jedną 
z podstaw parafialnej gazetki.  
To także udokumentowanie hi- 
storii, swoista kronika parafial- 
na. Nie można tego też zrobić  
bez dobrego fotografa, przeko-
nanego o bezinteresownej pra- 
cy na rzecz Kościoła, czyli parafii. Mamy szczęście, że mamy w na- 
szej parafii tak dobrego i dyspozycyjnego fotografa jak Jerzy Zaj-
da. W sumie do tych 100 wydanych już numerów zrobił kilka tysię-
cy zdjęć. Nie wszystkie są publikowane, bo zawsze trzeba mieć mo- 
żliwość wyboru, jednak zdjęcia niewykorzystane znajdują się w ar-
chiwum parafialnym i czekają na swój czas.

A co z kalkulacją ekonomiczną, bo przecież takiej jakości gazetka musi kosztować, 
a rozprowadzana jest za dowolną ofiarą?
Czasem w parafiach księża zastanawiają się, czy gazetka przyniesie dochód, czy nie trzeba bę-
dzie do niej dopłacać. Wynika to oczywiście z troski o finanse parafii, za które są odpowiedzialni. 
Jednak kalkulacja ekonomiczna w przypadku spraw duchowych i duszpasterskich jest zwodnicza. 
Spraw duchowych nie można przeliczać na pieniądze czy zysk materialny. Nawet jeżeli dopłaci-
my do gazetki, to trzeba założyć, że zwróci się to w inny 
sposób, na przykład większą frekwencją w kościele, prze-
konaniem wiernych do pewnych postaw czy wyjaśnieniem 
dręczących ich problemów. W naszej parafii nigdy nie do-
płaciliśmy do gazetki, mimo iż ofiara za nią jest dowolna. 
W najgorszym przypadku pokrywają się koszty druku. Nikt 
z ludzi współpracujących przy jej wydaniu czy dystrybucji 
nie myśli w kategoriach materialnych. Jednak wymaga to 
z mojej strony stałej formacji tych osób, nieustannej roz-
mowy na tematy duszpasterskie i ewangelizacyjne.



Ciekawy jest sposób dystrybucji naszej gazetki…
Rozprowadzana jest za dowolną ofiarą przez grupę młodzieży. Z obu stron, przy głównym wyjściu 
z kościoła, są dwa duże stoliki z białymi obrusami, na których jest nie tylko nasz tygodnik, ale inna 
prasa katolicka, a także książki na dany okres roku liturgicznego. Dyżurująca przy stolikach mło-
dzież pomaga przy wyborze odpowiednich pozycji, a przede wszystkim poleca nasz tygodnik. Ich 
obecność zachęca wiernych do podejścia, zasięgnięcia informacji, zabrania interesującej pozycji 
i złożenia odpowiedniej ofiary. Wielu ludziom potrzebna jest informacja dotycząca kosztów gazetki 
i książek, które również można nabyć za dowolną ofiarą, gdyż chcą złożyć adekwatną sumę. 
Niektórzy chętnie rozmawiają z młodzieżą i pytają o szczegóły ich działalności, czyli dyżurowania 
przy stolikach. Widząc dyżurującą młodzież parafianie mają świadomość, że proboszczowi i dusz-
pasterzom na tym wszystkim zależy, że panują nad całością. Niebagatelne znaczenie ma również 
estetyka; biały obrus na solidnych stolikach zachęca do podejścia. Odprawiam zasadniczo pierwszą 
Mszę o godz. 7.00, a potem staram się przez całą niedzielę być gdzieś w pobliżu stolików i rozma-
wiam z ludźmi. Moja obecność potrzebna jest również dyżurującej młodzieży, która dzięki temu 
praktycznie czuje, że na tej sprawie, a także na nich, bardzo mi zależy. 

Czy młodzież ma z tego jakieś korzyści?
Ich rola nie ogranicza się tylko do dyżurowania przy stoli-
kach. Widujemy się co tydzień na spotkaniach formacyjnych, 
czasem bardzo luźnych, z poczęstunkiem, szczególnie kie-
dy ktoś obchodzi urodziny (np. osiemnastkę) czy imieniny. 
Prowadzimy wielogodzinne dyskusje jak ma wyglądać np. 
numer specjalny gazetki, reklama koncertów oraz inne ini-
cjatywy, takie jak Mikołaj. Ich głos jest oczywiście dorad-
czy, bo ostatecznie każdą decyzję muszę podjąć sam. Ważną 
sprawą jest nawiązanie bliskiego i autentycznego kontaktu 
z każdą z tych osób, docenienie ich i zachęcenie do dzia-
łania. W lutym tego roku byliśmy na obozie narciarskim, 
a podczas wakacji na dwóch kilkudniowych górskich wyjaz-
dach. W prowadzeniu tej grupy, którą nazwaliśmy specjalną [od zadań, którymi się zajmuje] z wielkim 
zaangażowaniem pomaga mi ks. diakon Mateusz Tomaszek, który w tym roku odbywa w naszej pa- 
rafii staż diakonacki. W ubiegłym roku szkolnym w prowadzeniu grupy wspomagał mnie ks. Dawid 
Kubień, który również był u nas na stażu.



Ile czasu tygodniowo poświęca Ksiądz na gazetkę?
Nigdy nie liczę czasu poświęconego parafii, ale myślę, że na samą 
gazetkę ok. 25 godzin tygodniowo. W przypadku ostatniego nu-
meru specjalnego wydanego z racji odpustu, było to chyba ok. 
100 godzin. Trzeba by jeszcze uwzględnić sprawy internetowe,  
które łączą się z prowadzeniem gazetki. Ostatnio tak się zdarzy-
ło, że właściwe sam prowadzę strony:
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
www.facebook.com/burzyki
www.dajcie-mi-spokoj.pl
co również zajmuje ponad 20 godzin tygodniowo. W prowadze-
niu oficjalnej strony WWW naszej parafii od samego początku 
pomaga bezinteresownie Janusz Hałat, który umieszcza każdą 
informację i kontroluje czy od strony technicznej wszystko po-
prawnie działa.

A jak przy tak dużych wymaganiach Księdza, chodzi o sprawy estetyczne i edytorskie, 
układa się współpraca z drukarnią?
Naszą gazetkę składa i drukuje firma SLAJD, której właścicielami są Anna i Grzegorz Bierońscy. 
Jestem przekonany, że rozumieją moje „wymyślanie”, które w istocie nie jest wymyślaniem, tylko 
naturalnymi wymaganiami. Zresztą sami mają zawsze wiele propozycji jak urozmaicić naszą gazet-
kę. Zdarzało się już, że w niedzielę przed południem zaczęło brakować egzemplarzy. Zadzwoniłem 
i od razu, mimo niedzieli, dodrukowali potrzebną ilość. Nawet jeżeli kończymy gazetkę w sobotę 
rano, zdarza się, że czasem w południe, to zawsze dostarczają ją przed wieczorną Mszą Świętą.

Rozmawiał: Robert Karp
Katolicka Agencja Informacyjna

Ogłoszenia duszpasterskie
23 – 30 października 2016
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praktycznie czuje, że na tej sprawie, a także na nich, bardzo mi zależy. 

Czy młodzież ma z tego jakieś korzyści?
Ich rola nie ogranicza się tylko do dyżurowania przy stoli-
kach. Widujemy się co tydzień na spotkaniach formacyjnych, 
czasem bardzo luźnych, z poczęstunkiem, szczególnie kie-
dy ktoś obchodzi urodziny (np. osiemnastkę) czy imieniny. 
Prowadzimy wielogodzinne dyskusje jak ma wyglądać np. 
numer specjalny gazetki, reklama koncertów oraz inne ini-
cjatywy, takie jak Mikołaj. Ich głos jest oczywiście dorad-
czy, bo ostatecznie każdą decyzję muszę podjąć sam. Ważną 
sprawą jest nawiązanie bliskiego i autentycznego kontaktu 
z każdą z tych osób, docenienie ich i zachęcenie do dzia-
łania. W lutym tego roku byliśmy na obozie narciarskim, 
a podczas wakacji na dwóch kilkudniowych górskich wyjaz-
dach. W prowadzeniu tej grupy, którą nazwaliśmy specjalną [od zadań, którymi się zajmuje] z wielkim 
zaangażowaniem pomaga mi ks. diakon Mateusz Tomaszek, który w tym roku odbywa w naszej pa- 
rafii staż diakonacki. W ubiegłym roku szkolnym w prowadzeniu grupy wspomagał mnie ks. Dawid 
Kubień, który również był u nas na stażu.

 1. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Misyjny. 
Przy wyjściu z kościoła do puszek składany 
ofiary na cele misyjne.

 2. W kancelarii parafialnej – po każdej Mszy 
Świętej i w godzinach jej urzędowania – 
przyjmujemy wypominki listopadowe oraz 
roczne.

 3. Dziękujemy za posprzątanie ko- 
ścioła i ofiarę na kwiaty mie-
szkańcom bloków nr 13 i 17 
z Osiedla Paderewskiego. 
W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców bloków nr 15 oraz 16 z  tego 
osiedla.

 4. Polecamy albumy: „Papież Franciszek”, Św. 
Maksymilian Maria Kolbe”, „Św. Matka Te- 
resa z Kalkuty”, „Święta Rodzina”, „Wszy-
stko o Jezusie”, „Uczniowie Jezusa”, „Miej-
sca cudownych uzdrowień. Między legendą 
a historią”.

 5. Są jeszcze miejsca na 
ostatnie w tym roku 
czuwanie w bazylice 
w Hałcnowie – w pią-
tek 28 października. 
Wyjazd sprzed nasze-
go kościoła o 17.30. 
Zapisy w zakrystii.



NIEDZIELA – 23 października
  7.00 † Maria, Katarzyna, Józef Bednarz
  8.30 † Marian Oleksy w 7 r. śmierci
10.00 † Stanisław Kluczny w 15 rocznicę 

śmierci z teściami
11.30 † Marian Pałka w 3 r. śmierci
11.30  O zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla Józefa i Marii Graca 
z okazji 40 rocznicy ślubu

18.00 † Beata Rusek w 4 rocznicę śmier-
ci oraz rodzice: Maria i Grzegorz 
Wochowscy

PONIEDZIAŁEK – 24 października
  6.30 † Leokadia Rychlewicz
  6.30 † Julia Stefanowska
18.00 † Maria Jarzyna w 1 r. śmierci

WTOREK – 25 października
  6.30 † Jerzy
  6.30 † Maria Góra w 3 rocznicę śmierci
18.00 † Marek Zosuł w 1 r. śmierci

ŚRODA – 26 października
  6.30  Dziękczynno-błagalna w intencji 

Marii i Antoniego z prośbą o dal-
szą opiekę

  6.30 † Krystyna Szwed
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o błogosławieństwo Boże dla mie-

szkańców i sprzątających z bloku 
10 z os. Paderewskiego, o szczę-
śliwy przebieg operacji i szybki 
powrót do zdrowia, † Andrzej Sie-
ciński, † Julia Stefanowska, † Lu-
cjan Łosiowski, † Krystyna Szwed, 
† Karol Olek

CZWARTEK – 27 października
  6.30 † Krystyna Szwed
  6.30 † Helena Jeziorska
18.00 † Edward Kojm w 1 r. śmierci

PIĄTEK – 28 października
  6.30 † Krystyna Szwed
  6.30 † Tadeusz Dziubek
18.00  Bożena Skorupska w 5 r. śm.  

z ojcem Zbigniewem, i †† z ro- 
dzin Kuczków i Rybczyńskich

SOBOTA – 29 października
  6.30 † Krystyna Szwed
  6.30 † Helena Jeziorska
  6.30 † Józef Czopek z rodzicami
  6.30 † Krystyna Szpyra
18.00 † Stanisława i Leszek Kliś 

z rodzicami

NIEDZIELA – 30 października
  7.00  O błogosławieństwo Boże i zdro-

wie dla ks. Przemysława Gawlasa 
z okazji imienin [NSPJ]

  8.30 † Jolanta i Stanisław Styczeń
10.00  O błogosławieństwo Boże i opie-

kę MB Bolesnej dla Jolanty oraz 
Krzysztofa w 25 rocznicę ślubu

11.30 † Ludwik i Albina Bąk
18.00 † Mieczysława Brzeziecka w 13 r. 

śmierci

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: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
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

Intencje mszalne
23 – 30 października


