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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

Kim jest prostaczek?
Bohaterem powieści Fiodora Dostojewskiego jest książę Myszkin, człowiek szlachetny, wrażliwy, 
prostolinijny i dziecięco naiwny. Te cechy czynią księcia w oczach świata bezbronnym idiotą, któ-
rego łatwo wykorzystać czy ośmieszyć. Ludzie uważają go za głupka i oszukują. Natomiast ewan-
geliczny prostaczek nie jest idiotą, naiwniakiem czy kozłem ofiarnym. Motywacją jego dziwnego 
dla świata postępowania jest wierność Ewangelii. Niezrozumienie czy wykorzystywanie go nie jest 
dla niego poniżeniem. Jest cichy i pokorny sercem; jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. Pro-
staczkami byli: rzymski setnik, uczony Nikodem, Józef z Arymatei, który sprawił Jezusowi pogrzeb, 
wykształcony Jan i prosty rybak Piotr. Łączyły ich nie zdolności intelektualne czy mądrość, ale to, 
że otwarli się na łaskę, przyjęli coś, co im się nie należało i chcieli się tym podzielić.

ks. Eugeniusz Burzyk

2 2   m a j a   20 16   r o k u N r   7 8   ( 3 9 9 )

Na podstawie badań stwierdzono, że osoby głęboko religij-
ne żyją dłużej; wiara w Boga ma działanie terapeutyczne, co 
rozpętało dyskusję o roli duchowości w medycynie.

Jezus uczy, iż przykazania i życie zgodne z Ewangelią tylko 
wydają się być przykrym obciążeniem, bo w konsekwencji 
wprowadzają w życie harmonię, spełnienie i pokój.

W filmie Wojna i pokój książę Bołkoński wyznaje, że zna tyl- 
ko dwa prawdziwe nieszczęścia: wyrzuty sumienia i choro-
by, a szczęście jest brakiem tych dwóch nieszczęść.

9   l i p c a   20 17 N r   1 3 7   ( 4 5 8 )

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, 
gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, 
tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdź- 
cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie 
moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znaj-
dziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie”.

Mt 11, 25-30

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



Pogrzeb śp. ks. Franciszka Janczego
Uroczystościom pogrzebowym śp. księdza kanonika 
Franciszka Janczego, proboszcza naszej parafii w la- 
tach 1994-2014, przewodniczył ordynariusz diecezji 
bielsko-żywieckiej bp Roman Pindel. Wzięło w nich 
udział ponad stu kapłanów i dwóch biskupów eme-
rytów: biskup Tadeusz Pieronek i biskup Janusz Zi- 
mniak. Przy trumnie modliła się premier Beata Szy-
dło, która przez wiele lat była burmistrzem Brzeszcz 
i osobiście znała wieloletniego duszpasterza podbe-
skidzkiej „Solidarności”.
Jak podkreślił biskup Tadeusz Pieronek, życie zmarłe-
go kapłana to praca oraz odpowiedzialność: „Ksiądz 
Franciszek od pracy się nie uchylał. Miał dobre podej- 
ście do wiernych. Był w tym naturalny, życzliwy i wy- 
rozumiały”.
Biskup Roman Pindel przekazał rodzinie zmarłego ka- 
płana i bliskim wyrazy współczucia oraz zapewnie-
nie o modlitwie od kardynała Stanisława Dziwisza: 
„Uświadamiamy sobie, my kapłani, potrzebę stawa-
nia przy ołtarzu, zwłaszcza, gdy odchodzi jeden z nas. 
To najlepsze, co możemy w takiej sytuacji uczynić”.
Trumnę z ciałem zmarłego kapłana wprowadził do ko- 
ścioła proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk, który 
pod koniec liturgii pogrzebowej podkreślił, że w po- 
grzebie ks. Franciszka uczestniczyło około 130 kapła- 
nów, co jest dla parafii „wyzwaniem eucharystycz-
nym”. „Nasza wspólnota raduje się także tym, że wraz 
z nami modlą się m.in. premier Beata Szydło i mini-
ster Stanisław Szwed, przedstawiciele rządu i władz 
samorządowych” – zaznaczył proboszcz, dziękując 
uczestnikom pogrzebu.
Długoletniego proboszcza pożegnał wiceprzewodni-
czący Parafialnej Rady Duszpasterskiej Jerzy Zajda, 

a także wicedziekan dekanatu jawiszowickiego ks. 
Lech Kalinowski. Słowo nad trumną wygłosił ks. Ja-
cek Pierwoła, siostrzeniec zmarłego kapłana.
W uroczystościach udział wzięli m.in. związkowcy 
podbeskidzkiej „Solidarności”, przedstawiciele flisa- 
ków z Pienin, delegacje z rodzinnych Sromowców Wy- 
żnych, miejscowi górnicy oraz liczni parafianie.
Ksiądz Franciszek Janczy urodził się w Sromowcach 
Wyżnych. W 1966 roku otrzymał święcenia kapłań-
skie z rąk arcybiskupa Karola Wojtyły. Jako wikariusz 
pracował w parafiach w Trzemeśni, Wróblowicach, 
Trzebini, Nowej Hucie Mistrzejowicach, bielskiej pa- 
rafii Opatrzności Bożej. Od 1984 r. przez 10 lat był 
proboszczem parafii w Godziszce, a w latach 1994-
2014 kierował wspólnotą parafialną w Jawiszowicach 
– Osiedle Brzeszcze. Na emeryturze w Bielsku-Białej 
spędził 3 lata.





Księże Kanoniku, Księże Proboszczu,
wierny Przyjacielu Brzeszczańskiej Oświaty,
Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Uczniów
Mieliśmy to szczęście, że spotkaliśmy na swej drodze Mistrza w Twojej osobie. Było nam dane 
współpracować przez 20 lat na rzecz brzeszczańskiej oświaty, która była Ci tak droga i bliska.
20 lat to szmat czasu, to czas walki o chrześcijańskie wartości w polskiej szkole. To czas, kiedy mo- 
gliśmy autentycznie decydować o kształcie wychowania młodego pokolenia, łącząc siły rodziny, 
szkoły i kościoła. Byłeś nie tylko kapłanem, byłeś nade wszystko przewodnikiem duchowym uczącym 
nas najtrudniejszego przedmiotu, który nosi nazwę ŻYCIE.
Uczyłeś nas pracy dla wspólnego dobra. Jakże często podkreślałeś to w swoich kazaniach, wystą-
pieniach szkolnych i gminnych.
Dziękujemy Ci za to, że uczyłeś nas zachować wiarę naszych Ojców. Dziękujemy, że uczyłeś nas mi-
łości do Ojczyzny. Dziękujemy za serce trzymane na dłoni i mądrość życiową, która czasem bolała.
Umiałeś mądrze radzić i duchowo nas wspierać, a dziś przed tronem Wszechmogącego wstawiaj 
się za nami, jak to czyniłeś nie raz tam, gdzie była nasza bezradność, gdzie była nasza potrzeba.
Bóg zapłać za wszystko!
W imieniu parafian, społeczności samorządowej i oświatowej:
Bożena Sobocińska, Krystyna Cieplińska, Teresa Jankowska, Małgorzata Wójcik, Danuta Socha, Ha- 
lina Czopek ze współpracownikami i rodzinami



Słowa pożegnania wypowiedziane przez wiceprzewodniczącego 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej – Jerzego Zajdę

Czcigodny Księże Kanoniku Franciszku,
Proboszczu Parafii Matki Bożej Bolesnej
w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze
w latach 1994-2014

My parafianie – razem z Księdzem Probosz-
czem i pracującymi w niej kapłanami – dzię- 
kujemy dzisiaj Bogu za dar Twojego kapłań-
stwa. Przez Twoją posługę wielu z nas przyjęło 
sakrament chrztu świętego, Eucharystii, mał-
żeństwa czy namaszczenia chorych. Pamięta- 
my Twoje spowiedzi, odprawiane Msze Świę- 
te, wygłaszane kazania i udzielane błogosła- 
wieństwa.
Wdzięczni jesteśmy za szerzenie kultu naszej patronki Matki Bożej Bolesnej i przygotowanie ko-
ścioła do konsekracji. Dzięki Twoim staraniom św. Jan Paweł II został naszym patronem i jako jedna 
z pierwszych parafii otrzymaliśmy relikwie krwi, a 22 dnia każdego miesiąca oddając im cześć, 
możemy prosić Jana Pawła II o wstawiennictwo w zanoszonych prośbach. Dziękujemy za 10 księży 
i kapłanów zakonnych, których wspierałeś na drodze do kapłaństwa.
Aktywnie uczestniczyłeś w lokalnych uroczystościach, przyczyniając się do duchowego rozwoju pa- 
rafii, Gminy Brzeszcze oraz Powiatu Oświęcimskiego. Dziękujemy za odprawione Msze Święte w in-
tencji Ojczyzny, samorządów, pracowników oświaty, a zwłaszcza górników.
W dziedzinie kultury zainicjowałeś i zorganizowałeś 19 edycji „Jawiszowickich Niedziel Organo-
wych”, festiwalu znanego nie tylko w naszym regionie. Bardzo czynnie wspierałeś działalność chó-
ru „Canticum Novum”, grupy teatralnej „Czwarta Ściana” oraz grup formacyjnych i modlitewnych 
działających przy parafii.
Twoją współpracę i zaangażowanie bardzo cenili sobie pracownicy oświaty Gminy Brzeszcze, także 
dyrekcja i grono pedagogiczne naszych szkół. To środowisko zawsze mogło liczyć na Twoją przy-
jaźń, życzliwość i duchową opiekę, podobnie górnicy kopalni „Brzeszcze” i strażacy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jawiszowicach. Ta więź poparta była uczestnictwem w różnego rodzaju uroczy-
stościach, licznymi Mszami w tych intencjach.
Trudno nie wspomnieć Twojego zaangażowania w obronę ludzi pracy, w walkę o niepodległość i spra- 
wiedliwość społeczną, za którą na wniosek NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie zostałeś od-
znaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Żegnając Ciebie, Księże Proboszczu Franciszku, zapewniamy o naszej pamięci, wdzięczności i mo-
dlitwie. Pochylamy się nad Twoim kapłaństwem, rozważając słowa poety:
Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam.





Statystyka
czerwiec 2017

Zmarli:
† Eugenia Apryas, lat 77
† Marian Piotrowski, lat 93
† Jerzy Ściga, lat 55
† Teresa Jarosz, lat 48
† Andrzej Pękala, lat 60
† Józef Szczerba, lat 63
† Krystyna Barszcz, lat 86
† Mieczysław Ichniowski, lat 76
† Ks. Franciszek Janczy, lat 74

Chrzty:

Zapowiedzi:



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; 

zdjęcia: Jerzy Zajda, Robert Karp; 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 – 9 lipca
  7.00 † Tadeusz Darowski
  8.30 † Henryk Serafin z rodzicami
10.00 † Franciszek Kubica w 6 r. śmierci
11.30  Roczki: Maksymilian Gibas, Woj-

ciech Kocur, Bartosz Dziedzic
18.00 † Zdzisław Ogórek w 8 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 10 lipca
  6.30 † Janusz Repetowski
  6.30 † Andrzej Pękala
18.00 † Stefan i Gertruda Okruta
WTOREK – 11 lipca
  6.30 † Adam Paszek
  6.30 † Krystyna Barszcz
18.00 † Katarzyna i Karol Żebraccy
ŚRODA – 12 lipca
  6.30 † Janusz Repetowski
  6.30 † Krystyna Barszcz
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: w in- 

tencji sprzątających i mieszkańców 
z bloków 42 oraz 46 (klatka I i II), 
† Eugenia Apryas, † Magdalena Koko-
szka w 1 r. śm., † Marian Piotrowski, 
† Jan Borowiecki, † Józef Szczerba. 

CZWARTEK – 13 lipca
  6.30  W intencji Małgorzaty z okazji 

imienin

  6.30 † Andrzej Pękala
18.00  Msza Święta Fatimska: 
  za żyjące i zmarłe członkinie II Róży 

Kobiet, † Zenon Habrajski, † Adam Pa- 
szek, † Eugenia Apryas, † Marian Pio- 
trowski, †  Jan Borowiecki, † Antoni 
Maciejczyk, † Józef Szczerba, † Ma-
rian Pałka.

PIĄTEK – 14 lipca
  6.30 † Małgorzata Rączka
  6.30 † Zygmunt Wąsik  

i Kazimierz Marcińczyk
18.00 † Marek Kciuk
SOBOTA – 15 lipca
  6.30 † Maria Matusz 
  i Katarzyna Zawadka
  6.30 † Andrzej Pękala
18.00 † Dariusz (25 r. śm.)  

i Janusz Pest (1 r. śm.)
NIEDZIELA – 16 lipca
  7.00 † Wanda Szulc
  8.30  W intencji Czesława i Władysławy 

z okazji 60 rocznicy 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

 1. Dziękujemy za modlitwę i udział w pogrzebie 
śp. księdza kanonika Franciszka Janczego, eme- 
rytowanego proboszcza naszej parafii. Specjal- 
ne podziękowania dla Księży Biskupów i licz- 
nie przybyłych kapłanów, Pani Premier, przed-
stawicieli władz rządowych i samorządowych, 
wielu delegacji, pocztów sztandarowych, chóru 
„Canticum Novum”, Koła Gospodyń Wiejskich, 
parafialnych grup modlitewnych oraz formacyj-
nych, a także dla tych, którzy pomogli w zorga-
nizowaniu pogrzebowych uroczystości, m.in. 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawiszowic. 

 2. W ubiegłym tygodniu przy nowej bramie od ul. 
Prymasa Wyszyńskiego zamontowaliśmy pod-
świetlaną tablicę z informacjami o naszej para- 
fii. W podziemiu kościoła, zgodnie z zalecenia- 

mi kontrolerów, wymieniony został wodomierz, 
a główne przyłącze wody zostało zmodernizo-
wane i gruntownie przerobione, ponieważ jego 
stan groził zalaniem naszego kościoła. Na par- 
kingu zostały przycięte i zregenerowane buk- 
szpany, wymienione zostały krzewy, które znisz-
czono przez nieodpowiednie parkowanie.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną 
ofiarę mieszkańcom Starych Bloków nr 47 i 48. 
W tym tygodniu prosimy o pomoc mieszkańców 
bloków nr 49 i 50.

 4. W przyszłą niedzielę – 16 lipca składka specjalna 
na prace remontowe.

 5. Do puszek przy wyjściu z kościola będziemy skła- 
dać ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą na- 
sza parafia objęła opieką.

Ogłoszenia duszpasterskie


