
Czy „obumrzeć” znaczy „umrzeć”?
„Tysiące nasion muszą zginąć, by rozkwitnął jeden kwiat” – pisze Anthony de Mello. Proces obumie-
rania przynosi owoce nie tylko w przyrodzie, gdzie śmierć fizyczna jest warunkiem nowego życia 
i wszelkiego rozwoju: bez umierania nasienia nie ma owocu. Dotyczy każdej dziedziny życia, ró- 
wnież duchowego wzrastania. Do naturalnego procesu obumierania odwołuje się Jezus, tłumacząc 
sens swojej śmierci, przynoszącej owoce nadprzyrodzone, z których korzystają wierzący. Ucze- 
stnictwo we Mszy Świętej jest zjednoczeniem życia z Jezusem, który umarł za nasze grzechy i zmar-
twychwstał. Umocnieni Komunią Świętą powinniśmy umierać dla świata i rodzić wartości duchowe.

Niedzielne espresso           z Proboszczem
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, 
byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzące-
go z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć 
Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip 
poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Na-
deszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, za-
prawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, 
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon 
obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego 
życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi 
służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. 
A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała 
lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, 

właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: 
„I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!”. Inni mówili: „Anioł 
przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu 
na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. 
A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział, zaznacza-
jąc, jaką śmiercią miał umrzeć. J 12, 20-33

Sybilla poprosiła Apolla o tyle lat życia, ile ziaren piasku zmieści się w garści; z latami kurczyła się 
coraz bardziej, marząc o śmierci.

Jezus odwołuje się do nieuniknionego w przyrodzie, także w życiu duchowym, procesu obumiera-
nia, bez którego nie ma owoców.

Ksiądz Wacław Hryniewicz wspomina, jak kiedyś zbierał poziomki na cmentarzu; tak słodkich i do-
brych nigdy później już nie jadł.
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Diecezjalny Dzień Wspólnoty Oazy Rodzin
W sobotę – 10 marca odbył się w naszym kościele Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowego 
Kościoła, prowadzony przez moderatora diecezjalnego ks. Jacka Moskala pod hasłem: „Oddanie się 
Niepokalanej”. Uczestniczyły w nim rodziny reprezentujące poszczególne parafie diecezji, wraz ze 
swoimi duszpasterzami. W programie była Droga Krzyżowa, okazja do spowiedzi, konferencja, na-
miot spotkania, uroczysta Eucharystia oraz spotkanie przy stole w sali konferencyjnej. Dziękujemy 
naszej parafialnej Oazie Rodzin, która wraz z ks. Tomaszem Łatą przygotowała to spotkanie.



 1. Witamy o. dr. hab. Marka Fiałkowskiego, profeso- 
ra KUL-u, który prowadzi wielkopostne rekole-
kcje. Szczegółowy plan rekolekcji znajduje się na 
plakatach, w gablotce i na stronach interneto-
wych. Spowiedź w czasie rekolekcji będzie w śro- 
dę w wyznaczonych godzinach. W tym dniu zapra-
szamy również chorych parafian, których odwie- 
dzamy co miesiąc w domu, na Mszę o godz. 11.00, 
a potem na spotkanie do sali konferencyjnej. 
Prosimy o przywiezienie ich do kościoła, gdzie 
będą mogli przyjąć sakrament namaszczenia i sko- 
rzystać ze spowiedzi. Przypominamy, że spowiedź 
przedświąteczna będzie tradycyjnie w Wielkim 
Tygodniu: w poniedziałek, wtorek i środę. 

  Podczas wszystkich Mszy rekolekcyjnych zosta-
nie zebrana składka na cele rekolekcyjne.

 2. Dzisiaj o 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z ka- 
zaniem pasyjnym. Podczas nabożeństwa zostanie 
zebrana składka na przygotowanie Grobu Pań- 
skiego. O godz. 19.00, po Mszy Świętej wieczor- 
nej, zapraszamy mężczyzn na naukę rekolekcyjną.

 3. Do puszek przy wyjściu z kościoła składamy dzi- 
siaj ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą na-

  sza parafia objęła opieką. Dziękujemy parafialnej 
Oazie Rodzin za zbieranie ofiar na ten cel. 

 4. W piątek – 23 marca zapraszamy na Drogę Krzy- 
żową ulicami Brzeszcz i Jawiszowic. Nabożeństwo 
rozpocznie się o godz. 17.00 Mszą Świętą w ko- 
ściele pw. św. Urbana. Następnie ulicami: Piasto- 
wską, Lipową, Lisowce, Park Osiedlowy, Mickie-
wicza i Wyszyńskiego udamy się do naszego ko-
ścioła. W tym dniu nie będzie Mszy wieczornej.

 5. W sobotę – 24 marca od godz. 9.00 przedświąte-
czne odwiedziny chorych parafian.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na 
prace remontowe mieszkańcom Starych Bloków 
nr 12, 13, 14. W piątek po Drodze Krzyżowej, ok. 
godziny 19.00, prosimy mieszkańców bloków nu-
mer 15, 16, 17.

 7. Za tydzień, w Niedzielę Palmową, przed Mszą św. 
o 11.30, uroczyste poświęcenie Palm i procesja do- 
okoła kościoła. W tym dniu obchodzimy Światowy 
Dzień Młodzieży, która spotka się w kościele ka-
tedralnym w Bielsku-Białej.

 8. Dzisiaj po Mszy Świętej zapraszamy do naszej pa- 
rafialnej kawiarni na piętrze kościoła na kawę, 
herbatę oraz domowe ciasto.

Ogłoszenia duszpasterskie

Bliskie spotkanie z Jezusem w Najświętszym Sakramencie
13 marca – jak w każdy drugi wtorek miesiąca 
– w naszym kościele została odprawiona Msza 
Święta z modlitwą o uzdrowienia duszy i ciała. 
Podczas nabożeństwa każdy z uczestników zo- 
stał indywidualnie pobłogosławiony Najświętszym 
Sakramentem. Następnie wierni podeszli do pre-
zbiterium, a część z nich uklękła przy samym oł-
tarzu, trwając w modlitwie uwielbienia.
„Indywidualne błogosławieństwo ma nas umoc-
nić i uzdrowić wewnętrznie, abyśmy poprawili na- 
sze relacje z bliźnimi” – mówił podczas kazania 
proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk. Nawią-

zując do uzdrowionego z dzisiejszej Ewangelii, 
przypomniał, że nie miał go kto wprowadzić do 
uzdrawiającej sadzawki, a niektórzy nawet go wy-
przedzali, uniemożliwiając mu wejście do wody. 
„Największą rzeczą w kościele po Najświętszym 
Sakramencie jest nasz bliźni” – dodał kaznodzieja.
Na zakończenie, trzymając się za ręce, odśpiewa-
no Apel Jasnogórski. Modlitwę prowadziła grupa 
Odnowy w Duchu Świętym „Emaus” z Bestwiny. 
Oprawę muzyczną przygotował zespół „Fausystem” 
z Oświęcimia. Kolejna Msza o uzdrowienie zosta-
nie odprawiona 10 kwietnia.



Intencje mszalne

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

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Zdjęcia: Jerzy Zajda 

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; www.drukarniaslajd.eu

NIEDZIELA – 18 marca
  7.00 † Grzegorz Wazdrąg w 1 rocznicę 

śmierci z żoną Haliną i rodzicami
  8.30 † Bogumiła Witczak
10.00  Dziękczynno-błagalna w intencji 

Grzegorza i Izabeli z dziećmi
10.00 † Józef (w 15 r. śm) i Janina Śliwińscy 

z rodzicami, teściami i ojczymem
11.30 † Emilia Bidzińska w 2 r. śmierci
18.00 † Józef Kocoń w 6 rocznicę śmierci
PONIEDZIAŁEK – 19 marca
  8.00 † Józef Czopek
18.00 † Józef Szczerba
WTOREK – 20 marca
  8.00 † Adam Jakubowski
  8.00 † Marian Gołuch
18.00 † Ludwik Curzydło w 33 r. śmierci
ŚRODA – 21 marca
  8.00 † Franciszek Piotrowski w 7 r. śmierci
11.00  Msza Święta dla chorych
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: o dar 

zdrowia dla Alicji † Bronisława Witko- 
wska, † Józef Gocal, † Janina Śliwiń- 
ska, † Józef Płonka z rodzicami Marią 
i Antonim, † Wiesław Ciesielski, † Ro- 
zalia Chojnacka, † Marian Pałka z ro-

  dzicami, † Stefania i Stanisław Ra-
chwalscy oraz † Marianna Mackowiak.

CZWARTEK – 22 marca
  6.30 † Marian Gołuch
  6.30 † Rozalia Chojnacka
  6.30 † Józef Bąk
18.00  Wotywna do Świętego Jana Pawła II
PIĄTEK – 23 marca
  6.30 † Rozalia Chojnacka
  6.30 † Zofia Ossowska
17.00  Msza Święta w kościele pw. św. Urba-

na – na rozpoczęcie Drogi Krzyżowej.
SOBOTA – 24 marca
  6.30 † Mieczysław Korczyk
  6.30 † Czesław Duc w 15 r. śmierci
  6.30 † Rozalia Chojnacka
  6.30 † Adam Jakubowski
18.00 † Jerzy Gabzdyl w 12 r. śmierci
NIEDZIELA – 25 marca
  7.00 † Mieczysław Korczyk w r. śmierci
  8.30 † Stanisław Pabian w 19 r. śmierci
10.00 † Edward Matyjasik w 6 r. śmierci
11.30 † Bogdan Andreas w 43 rocznicę 

śmierci z wnukiem Pawłem oraz  
za †† rodziców i teściów

18.00 † Stanisław Jaromin w 6 r. śmierci

Msza wotywna o Świętym Janie Pawle II
22 marca 2018 – godz. 18.00

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosła-
wieństwo Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia, o Boże błogo-
sławieństwo, o dar zdrowia dla Alicji, o zdrowie, wiarę i miłość w rodzinie.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: ks. Franciszek 
Janczy, Rozalia Chojnacka, Eugeniusz Gomularz w 10 r. śmierci, Kazimierz Grzywa, Eugenia Jarnot, 
Józef Jędrysek, Józef Klocek, Piotr Ignacyk z synem Marianem, Stefania Duda z rodzicami, Mieczysław 
Korczyk, Helena Finster, Adam Jakubowski, Wiesław Ciesielski, Franciszek Hatala, Maria Zduńczyk, 
Maria Sporek, Edmund Madej, Józef Krupa, Maria Dziubek, Paweł Andreas, Bronisława Witkowska, 
Jan Wadoń, Leonard Sojka, Emilia Dominiec, Józef Gocal, Franciszek Gembala, Wiktor Maszerowski, 
Jadwiga Smekla, Barbara Kozioł, Janina Śliwińska, Dobrosław Mastalerz, Stanisław Bednarz, Kazimierz 
Kulka, Marian Gołuch, Jan Tomasiczek, Zofia Ossowska, Anna Szczerbowska w 30 r. śmierci, Jan Szczer-
bowski w 4 r. śmierci, Kazimierz, Eleonora, Józef, Franciszek Maj, Anna Górniak z mężem i rodzicami, 
Stanisław Wąsik z żoną i synem Józefem, Józef Wadoń, Franciszek Piotrowski w 7 r. śm.


