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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
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Na obrazie Giovianniego Benedetto Castiglione, 
przedstawiającym wypędzenie przekupniów ze 
świątyni, trudno dostrzec Jezusa. Na pierwszym 
planie są żywe i martwe zwierzęta, stoły i naczy-
nia. Dopiero za nimi widać handlarzy i bankierów. 
Wzburzony Jezus z podniesioną do góry ręką jest 
na samym końcu, zasłonięty i ledwo widoczny. 

W  przekonaniu Żydów handel w świątyni służył 
chwale Bożej. Na Święto Paschy przybywali do 
Jerozolimy mieszkańcy odległych prowincji. Aby 
umożliwić im złożenie ofiary, kupcy sprzedawali 
zwierzęta odpowiadające wymogom prawa. Wy-
mieniano zagraniczną walutę na sykle, w których 
uiszczano obowiązkowy podatek świątynny. 

Kupcy i bankierzy zostali skarceni nie za fakt 
handlu, ale za to, że swoją działalnością zasłaniali 
Boga i duchowy wymiar miejsca świętego. Bywa, 
że za określoną sumę lub modlitwę oczekujemy, 
że Jezus rozwiąże nasze problemy; kupimy Jego 
błogosławieństwo. Zapominamy o woli Bożej, któ- 
rej nie mogą przesłaniać nasze modlitwy i ofiary.
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Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, 
którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, spo-
rządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, po-
rozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: 
„Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, 
że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: 
„Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpo-
wiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego 
Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. 
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie 
Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
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Giovanni Benedetto Castiglione,  
Chrystus wypędzający przekupniów ze świątyni, Luwr



5. ROCZNICA KONSEKRACJI NASZEGO KOŚCIOŁA 
LITURGICZNE WSPOMNIENIE JANA PAWŁA II

Dokładnie 5 lat temu biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy konsekrował nasz kościół. 
Uroczystość została poprzedzona ośmiodniowymi misjami. W uroczystości uczestniczyli 
byli proboszczowie, księża wikariusze, kapłani pochodzący z naszej parafii, władze sa-
morządowe i parlamentarne, budowniczowie świątyni, poczty sztandarowe, parafialne 
grupy formacyjne, a także licznie zgromadzeni wierni.
Dzisiaj przypada również liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, który jest patronem 

naszej parafii. Każdego 22. dnia miesią-
ca odprawiamy w naszym kościele uro-
czystą Mszą wotywną o św. Janie Pawle II, 
po której jest nabożeństwo i możliwość 
ucałowania relikwii jego krwi.



Rodziny, które otrzymują pomoc, wiedzą, że to 
konkretne osoby, rodziny, wspólnoty z Polski, 
przekazują pieniądze na pomoc i poprawę ich co-
dziennego życia. Dzięki osobom, które pracują 
z nami w Aleppo wiemy, ile ta pomoc dla nich 
znaczy i przekazujemy ich ciepłe, z głębi serca 
podziękowanie oraz zapewnienie o modlitwie. 
Pomimo faktu, że podobno wojny już nie ma w Ale- 
ppo, sytuacja mieszkańców miasta jest nadal bar- 
dzo ciężka. Do tragedii wojny dochodzą dramaty 
przeżywane w ocalałych rodzinach! Utrata mie-
szkań, domów oraz dorobku całego życia to  stra- 
ta nie do nadrobienia. Przy bardzo wysokich ce-
nach za wodę, prąd oraz kilkanaście razy droższą 
żywność rodziny znajdują się na skraju nędzy  
i ubóstwa. Koszty życia są wyższe, a możliwości 
zarobkowania w zburzonym mieście praktycznie 
nie ma. By żyć rodzina potrzebuje średnio około 
150-200 $. Jeśli członkowie rodziny znajdą pracę 
zarabiają tylko 20-40 $. Do tego dochodzą poważ- 
ne choroby, niepełnosprawność dotykające wie- 
lu mieszkańców będące wynikiem długotrwałe-
go ostrzału, nalotów, regularnych bombardowań 
oraz braku opieki medycznej. Nad wieloma ro- 
dzinami od niedawna zawisła groźba utraty je-
dynego źródła dochodu w związku z decyzją po- 
woływania do wojska mężczyzn do 47 roku ży-
cia będących nierzadko jedynymi żywicielami ro- 
dziny. W Syrii nie ma systemu opieki emerytalnej 
i ciężar opieki nad osobami starszymi spoczywa 
na dzieciach. Z uwagi na ogromne spustoszenia, 
których dokonała wojna śmierci najbliższych, 
ludźmi starszymi nie ma kto się zajmować. Żyją 
oni w skrajnej nędzy. Rodziców małych dzieci nie 

stać na posłanie ich do szkoły, opłacenia czesne-
go, nie wspominając o zakupie książek, wyprawki 
szkolnej i ubrań. Koszty posłania dzieci do szkoły 
są przeogromne, rodzice kosztem swojego nieje-
dzenia starają się wygospodarować pieniądze na 
uczynienie życia swoich dzieci normalnym.   
Dlatego też w imieniu rodzin syryjskich z Aleppo 
prosimy o dalszą pomoc i wsparcie, dzięki  które- 
mu odbudują one nie tylko miasto, ale i własne ży-
cie. Wierzymy, że zechcą Państwo pozostać z na- 
mi i pomóc mieszkańcom odbudować Aleppo!

 1. Dziękujemy ks. dr. Markowi Studenskiemu, 
 wikariuszowi generalnemu naszej diecezji, 
za wygłoszone kazanie, dzięki któremu mo- 
żemy pełniej przeżywać dzisiejszą rocznicę 
konsekracji naszego kościoła.

 2. W środę – 25 października, w wyremontowa-
nym i odpowiednio wyposażonym pomie-
szczeniu na I piętrze kościoła, rozpoczyna 
w  naszej parafii działalność Poradnia Ro- 
dzinna, która będzie czynna w każdą środę 
w godz. 17.30 – 18.30. Wszystkich parafian 
z problemami dotyczącymi życia małżeń-
skiego oraz  rodzinnego zaprasza doradca 
rodzinny: Agata Wideł; tel. 511  497  919, 
mail: agatawidel@op.pl.

 3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofia- 
rę mieszkańcom bloku nr 7 z Osiedla Słowa- 
ckiego. W tym tygodniu, w piątek po wie-
czornej Mszy, prosimy mieszkańców bloku 
nr 9 z tego osiedla.

 4. Parafialny Zespół Charytatywny dziękuje za 
złożone w ubiegłą niedzielę ofiary do pu-
szek. Dzięki Waszemu wsparciu dzieci z po- 
trzebujących rodzin naszej parafii przez ko-
lejne trzy miesiące codziennie będą mogły 
zjeść w szkole ciepły posiłek.

   6. Znany jest już termin pielgrzymki na Cypr: 
od 29 kwietnia do 6 maja 2018 roku. Zapisy 
u ks. Adama do końca listopada. Szczegóły 
na plakatach w gablotce.

Ogłoszenia duszpasterskie

Syryjskie rodziny dziękują za pomoc

 
 „Serce miłosierne  

ma bowiem odwagę,  
by porzucić wygodę:  

serce miłosierne potrafi wychodzić  
na spotkanie innych,  

potrafi objąć wszystkich.” 
 

Papież Franciszek 

 
 
 
 

 
PODZIĘKOWANIE 

 
za wsparcie programu Rodzina Rodzinie 

 
 

 
 
 
 

ks. dr Marcin Iżycki 
Dyrektor Caritas Polska 
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Intencje mszalne
NIEDZIELA – 22 października
  7.00 † Kazimierz Chowaniec w 7 r. śm.
  8.30  O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo dla Władysława i Zofii w 50 
rocznicę ślubu

10.00  Dziękczynna z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Świętego 
Jana Pawła II dla Barbary z okazji 
60 rocznicy urodzin

11.30  Suma odpustowa
18.00  Wotywna do św. Jana Pawła II
PONIEDZIAŁEK – 23 października
  6.30 † Beata Rusek w 5 r. śmierci z sio- 

strą Jadwigą oraz rodzicami Ma-
rią i Grzegorzem Wochowskimi

18.00 † Anna Michewicz
WTOREK – 24 października
  6.30 † Henryk Faruga w 15 r. śmierci
  6.30 † Antonina Hankus
18.00 † Kazimiera i Ignacy Sukiennik
ŚRODA – 25 października
  6.30 † Zofia Giełdoń
  6.30 † Franciszek Jurzak
  6.30 † Kazimierz Grzywa
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  † Marian Jawień, † Jan Matusiak, 

† Janina Kwaśniak, † Irena Pękala, 
† Renata Kaczmarek w 1 r. śmierci

CZWARTEK – 26 października
  6.30 † Marian Jawień
  6.30 † Irena Pękala
  6.30 † Dziękczynna z prośbą o Boże bło- 

gosławieństwo dla Heleny i Fran-
ciszka z okazji 55 rocznicy ślubu

18.00 † Augustyn Łopatka z synem 
Krzysztofem

PIĄTEK – 27 października
  6.30 † Marian Jawień
  6.30 † Edward Kojm w 2 r. śmierci
18.00 † Bożena Skorupska w 6 r. śmierci 

oraz †† z rodzin Kuczków i Ryb-
czyńskich

SOBOTA –  28 października
  6.30 † Marian Jawień
  6.30 † Józef Bąk
  6.30 † Franciszek Jurzak
  6.30 † Kazimierz Grzywa
18.00 † Mieczysława Brzeziecka  

w 14 rocznicę śmierci
NIEDZIELA – 29 października
  7.00 † Tadeusz Łagos z rodzicami
  8.30 † Marian Oleksy w 8 r. śmierci  

z żoną Janiną
10.00  Dziękczynna z prośbą o Boże bło- 

gosławieństwo i opiekę NMP dla 
Agnieszki Zaręba z okazji 40 ro-
cznicy urodzin

11.30 † Marian Pałka w 4 r. śmierci
18.00 † Irena i Edward Bubak

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