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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

Czy niewierzący, agnostycy i innowiercy będą zbawieni?
Zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II, opartą na Piśmie świętym i Tradycji, Kościół jest ko-
nieczny do zbawienia. Stwierdzenie to nie dotyczy jednak tych ludzi, którzy bez własnej winy nie 
poznali, nie doświadczyli Chrystusa, Jego Ewangelii i Kościoła, a szczerym sercem szukają Boga 
i postępują zgodnie z sumieniem. Tylko sobie wiadomymi drogami Bóg może doprowadzić ich do 
zbawienia. Trzeba równocześnie pamiętać, że na Kościele spoczywa obowiązek i prawo głoszenia 
Ewangelii wszystkim ludziom [zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 846-848].

ks. Eugeniusz Burzyk
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Ignacy Gogolewski wspomina jak ksiądz Bronisław Bozow-
ski powiedział mu przed laty: „Przyszedłeś, taki trochę bez-
rozumny […]. Widocznie twoja droga do Boga jest dłuższa”.
Zapewne w swej gorliwości Apostołowie planowali od razu 
nawrócić cały świat. Jezus każe im zacząć od własnego na-
rodu; ucząc ich dystansu wobec siebie i szacunku do pogan.
O. Jan Andrzej Kłoczowski przypomina, że zbawienie zaw- 
sze pochodzi od Chrystusa. Podkreśla: „Nie wolno traktować 
ludzi innych religii jak durniów, których trzeba nawracać”.
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[…] Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzie-
lił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczy-
li wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu 
apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, 
potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, 
Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon 
Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwu-
nastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie 
do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. 
Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie 
i  głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie». Uzdrawiajcie  
chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wy- 
pędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Mt 9, 36 – 10, 8 

1 1.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   A,



Wyruszyła pielgrzymka JG24
Ze średnią prędkością ok. 5 km/h idą uczestnicy piel-
grzymki „JG24 – Jasna Góra bez kompromisów”, któ-
ra wyruszyła 16 czerwca z naszego kościoła. 122 km, 
jakie dzieli ich od maryjnego sanktuarium, zamierza-
ją pokonać w 36 godzin.
Zanim wyruszyli w drogę, 24 uczestników przedsię-
wzięcia, z żegnającymi ich rodzinami i przyjaciółmi, 
spotkało się na Mszy Świętej. Proboszcz parafii – ks. 
Eugeniusz Burzyk, na początku liturgii podkreślił, że 
przykład wysiłku fizycznego oraz duchowego „zapra- 
cowanych pątników” powinien zainspirować do prze-
myślenia swojego życia również tych parafian, któ-
rzy nie wezmą w niej udziału.
Kazanie wygłosił uczestniczący w pielgrzymce ks. Łu- 
kasz Listwan.

Prace wykonane w ostatnim miesiącu
Zakupiliśmy oraz zamontowaliśmy 7 nowych parape- 
tów nad kolejnymi grzejnikami, które nie znajdują 
się pod oknami, dla ochrony ścian przed zabrudze-
niem: jeden w aneksie kuchennym, z którego korzy-
stają grupy parafialne, dwa w salce młodzieżowej, 
trzy w korytarzu przy salkach, jeden na zapleczu sali 
konferencyjnej. Parapety zostały zamówione jeszcze 
w zimie, ale dopiero teraz, z powodów materialnych, 
mogliśmy to zrealizować. Do zakupienia zostało jesz-
cze 5 parapetów: dwa do sali chóru, dwa do sali mini-
strantów i lektorów, jeden do toalety. Są to parapety  
drewniane, w odpowiednim kolorze i wykonane pod 
konkretny wymiar. 
W salkach i na korytarzu poprawiono instalację elek-
tryczną, wymieniając między innymi bezpieczniki na 
mocniejsze, konieczne do prawidłowego funkcjono-
wania aneksu kuchennego oraz bojlera elektryczne-
go podgrzewającego ciepłą wodę.
W sali konferencyjnej i młodzieżowej zawiesiliśmy 20 
nowych plakatów, zaprojektowanych przez młodzież. 
Zostały wydrukowane w odpowiedniej wielkości i ja- 
kości, zakupiliśmy do nich odpowiednie antyramy.
Zakupiliśmy i zamontowaliśmy drugą dużą gardero- 
bę na ścianie sali konferencyjnej, gdyż poprzednia by- 
ła niewystarczająca w przypadku większej ilości osób 
uczestniczących w spotkaniach. Nowa garderoba zo-
stała także zamontowana przed salą chóru.
Dzięki prowadzonym pracom na dachu i poddaszu mo-
gliśmy usunąć trzy w bardzo dużym stopniu zagrzy- 
bione miejsca, m.in. nad salą chóru, które zagrażały 
konstrukcji dachu. Zlikwidowano także kilkanaście  
przecieków nad wyremontowanymi już korytarzami 
i salkami. Szczegółowa informacja na ten temat bę-
dzie później.
Wymieniliśmy starą i niebezpieczną bramę od ul. Wy- 
szyńskiego [przy dużym wietrze samoczynnie otwie- 

rającą się na ulicę] na bramę przesuwną, która uspra- 
wni także wjazd samochodów interwencyjnych w ra- 
zie jakichkolwiek awarii, nagłych wypadków. W naj-
bliższym czasie przy tej bramie zostanie zamontowa- 
na odpowiednia tablica informacyjna, gdyż jest to 
główny adres parafii. W przypadku jakiejkolwiek awa- 
rii, np. prądu, gazu czy wody, od tej ulicy podjeżdża- 
ją wszystkie samochody służbowe oraz interwencyj- 
ne, pod który prowadzi GPS. Naprawione i pomalo- 
wane zostały fragmenty płotu w okolicach tej bramy.
Zamontowaliśmy czujniki czasowe w lampach, które 
dla bezpieczeństwa przez całą noc oświetlają wejścia 
do kościoła. Spowoduje to kolejną oszczędność w po-
borze energii elektrycznej.
W najbliższym czasie w byłej sali Caritas zostaną wy- 
mienione duże metalowe, zniszczone i nieszczelne, 
okna. Później ta sala zostanie gruntownie wyremon- 
towana. Najprawdopodobniej pod względem akusty- 
cznym będzie przystosowana do prób i ćwiczeń na- 
szego młodzieżowego zespołu muzycznego i scholi. 
Posłuży również do spotkań formacyjnych oraz  dusz- 
pasterskich.
W związku z kontrolą przeprowadzoną przez Rejono-
we Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ty- 
chach, w podziemiu kościoła zalecono wymianę wo-
domierza i gruntownej przeróbki głównego przyłą-
cza wody. Zdaniem kontrolerów, nie wykonanie tych 
prac grozi poważną awarią [zalaniem całego podzie-
mia kościoła], spowodowaną stanem przerdzewia-
łych rur, które mają ponad 30 lat.
Bóg zapłać za ofiary składane na prace remontowe. 
Dzięki Waszej ofiarności możemy w miarę na bieżąco 
regulować rachunki związane z prowadzonymi pra-
cami, które trwają bez przerwy.



 1. Dziękujemy za przygotowanie procesji Bo-
żego Ciała: Kapłanom, służbie liturgicznej, 
Panu Kościelnemu, Panu Organiście i chóro- 
wi „Canticum Novum”; pocztowi sztandaro-
wemu OSP z Jawiszowic, przedstawicielom 
grup formacyjnych działających w parafii, 
którzy nieśli feretrony i baldachim, a także 
dzieciom sypiącym kwiaty przed Najświę- 
tszym Sakramentem. Specjalne podzięko-
wania dla mieszkańców Osiedla Paderew-
skiego, którzy  zaprojektowali i wykonali trzy 
ołtarze, wykazując się dużym zaangażowa-
niem i pomysłowością; dla dzieci pierwszo-
komunijnych za utworzenie „ołtarza żywe- 
go” i dla Parafialnego Zespołu Charytatyw-
nego za udekorowanie obejścia kościoła.

 2. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła przedstawi-
ciele Oazy Rodzin zbierają ofiary do puszek 
na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza 
parafia objęła opieką. 

 3. W ramach oktawy Bożego Ciała – codziennie 
po Mszy Świętej wieczornej, podczas nabo-

żeństw czerwcowych – zapraszamy do udzia- 
łu w procesji wokół kościoła.

 4. W piątek – 23 czerwca o 8.00 zapraszamy 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
nr 2, a także Grono Pedagogiczne i rodziców, 
na Mszę z okazji zakończenia roku szkolne- 
go i katechetycznego. Po Mszy koncert na- 
szego zespołu młodzieżowego. W tym dniu 
z racji uroczystości Najświętszego Serca Pa- 
na Jezusa nie obowiązuje zachowanie postu 
i wstrzemięźliwości od potraw mięsnych.

 5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożo-
ną ofiarę mieszkańcom Starych Bloków nr 
36, 38 i 40. W tym tygodniu prosimy o po-
moc mieszkańców bloków nr 42 i 43.

 6. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe 
złożone podczas dzisiejszej składki.

 7. W niedzielę – 9 lipca Parafialne Koło Radia  
Maryja organizuje pielgrzymkę do Często-
chowy. Wyjazd spod Ośrodka Kultury o 6.00. 
Koszt 35 zł. Zapisy w zakrystii. Kontakt pod 
tel.: 609 322 346.

Ogłoszenia duszpasterskie
18 – 25 czerwca



Intencje mszalne
18 – 25 czerwca

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; 

zdjęcia: Robert Karp, Jerzy Zajda; 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 – 18 czerwca
  7.00 † Alojzy i Weronika Duc
  8.30 † Jerzy Sojka
10.00 † Bogusław Babula w 10 r. śm.
11.30 † Stanisław Grzywa w 5 r. śm.
18.00 † Władysław Blamek w 6 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 19 czerwca
  6.30 † Mieczysław Ulczak w 6 r. śm.
  6.30 † Adam Paszek
18.00 † Jan Szudejko w 24 r. śm.

WTOREK – 20 czerwca
  6.30 † Waleria i Józef Józefowicz 

z rodzicami i rodzeństwem
  6.30 † Adam Paszek
18.00 † Walenty Liptak

ŚRODA – 21 czerwca
  6.30 † Zenon Habrajski
  6.30 † Adam Paszek
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:  

o Boże błogosławieństwo dla mie- 
szkańców i sprzątających ze Sta-
rego Bloku nr 35, † Władysław Gli-
niak, † Paulina Płaza, † Czesław Si- 
kora, † Stefania i Antoni Lejawka, 
† Janusz Repetowski

CZWARTEK – 22 czerwca
  6.30 † Jan Fetko
  6.30 † Zenon Habrajski
18.00  Msza wotywna do Świętego Jana 

Pawła II: w intencji Alicji oraz Jana 
z okazji urodzin i imienin, † Pauli- 
na Płaza, † Czesław Sikora, † Mie-
czysław Korczyk z synem Markiem 
w 4 r. śm. † Zdzisław Kózka z ro- 
dzicami, † Władysław Marcińczyk 
z rodzicami

PIĄTEK – 23 czerwca
  6.30 † Emil Kolber
  8.00  Msza Święta szkolna
18.00 † Jerzy Mardaus w 23 r. śm.

SOBOTA – 24 czerwca
  6.30 † Janina Drożdż
18.00  W intencji ks. Jana Zająca, ks. Pio- 

tra Andryszczaka, ks. Piotra Mo-
delskiego, ks. Piotra Liptaka, ks. 
Piotra Bratka, ks. Piotra Pawlusa, 
ks. Piotra Góry, ks. Piotra Zawaru-
sa, ks. Pawła Wójcigi, o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo z okazji 
imienin [NSPJ]

NIEDZIELA – 25 czerwca
  7.00 † Jan Gibas
  8.30 † Janina Dźwigaj
10.00 † Władysław Chrobak
11.30 † Bolesława Jajeśnica w 1 r. śm. 

z mężem Eugeniuszem
11.30  Z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Matki Bo- 
żej dla Beaty oraz Jana Mandla 
z okazji 20 r. ślubu

18.00 † Jan Winczowski


