
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na 
górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała 
jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Moj-
żesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, 
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, 
oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, 
słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, 
dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo 
nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał 
im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 
zmartwychwstanie”.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso             z Proboszczem

Dlaczego potrzebujemy przemienienia?
Nawet w kościele nie da się całkowicie zapomnieć o rodzinie, pra-
cy i wielu trudnych sprawach. I dobrze, bo nie chodzi o to, by nie 
pamiętać o naszym codziennym życiu, ale by z zaufaniem powie-
rzyć je Bogu. W nadchodzącym tygodniu większość z nas nie znaj-
dzie czasu, by wstąpić do kościoła. Jednak bez chwil duchowego 
zachwytu trudno wydajnie działać czy prowadzić dobre i owocne 
życie rodzinne.

ks. Eugeniusz Burzyk
Rozalia  BajerRozalia  Bajer

Krzysztof Globisz twierdzi, że dla aktora na scenie istnieje jedynie 
teraźniejszość, powinien w pełni oddać się chwili: „Myślenie tylko 
o momencie, w którym się jest, tu i teraz, chroni przed błędami. 
Myślenie o przyszłości czy przeszłości generuje tremę, paraliżuje”.
Uczniowie, których Jezus zabrał na Górę Przemienia byli tak za-
chwyceni tym, co zobaczyli, że czas dla nich przestał mieć znaczenie. 
Było im tak dobrze, że zapomnieli o problemach i niezałatwionych 
sprawach, a Piotr zaproponował, by rozgościć się tam na dłużej. 
Życie oferuje tak wiele atrakcji i ciekawych rzeczy, że często 
człowiek nie potrafi skupić się na jednej czynności. Niestety, dotyczy 
to także życia duchowego i religijnego: „Uwaga jest istotą modlitwy” 
a „rozproszenie jest źródłem grzechu” – przekonuje Simone Weil.

2.   N i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u 



Od kilku miesięcy trwa remont dolnego poziomu plebanii. W trakcie robót odkrywane są liczne 
usterki sprzed wielu lat, których naprawa jest konieczna ze względów bezpieczeństwa, jednak 
znacznie zwiększa nakład pracy. Na powierzchni ok. 180 m2 została odtworzona warstwa konstruk-
cyjna posadzki poprzez ułożenie utwardzonego styropianu, foli, zbrojenia oraz mechanicznie wy-
konanej wylewki wyrównującej. Skorodowane rury centralnego ogrzewania w całości zostały wy-
mienione na miedziane i ułożone w posadzce w warstwie izolacji (ok. 70 metrów).  Dotychczas były 
ułożone bez izolacji w zawilgoconych kanałach, co powodowało duże straty ciepła, a także korozję, 
zagrzybienie cegieł i betonu oraz stęchliznę. Piony i rozprowadzenia poziome instalacji grzew-
czej zostały wymienione we wszystkich pomieszczeniach dolnej plebanii. Zostało ułożone ponad 
700 metrów kabli instalacji elektrycznej. Obecnie zostanie zakupiona i zamontowana nowoczesna 
skrzynka bezpiecznikowa zgodna z obecnymi przepisami i standardami. Nierówność ścian, sięga-
jącą kilkunastu centymetrów, zniwelowano poprzez ułożenie płyt gipsowo-kartonowych, wykoń-
czonych gładzią gipsową. Na całym dolnym poziomie plebanii zamontowano 11 par nowych drzwi 
z zamkami, do których zakupiono ozdobne klamki. Zostały również zakupione płytki podłogowe do 
jadalni i pomieszczeń przyległych (ok. 180 m2), które zostaną położone w najbliższych dniach.
W łazienkach jest już ułożona nowa instalacja wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna. Trzeba jeszcze 
zakupić do pomieszczeń sanitarnych płytki ceramiczne oraz niezbędny sprzęt sanitarny. Następ-
nych etapem będzie zakupienie nowych mebli do jadalni, kuchni, spiżarki oraz łazienek. Sporym 
wydatkiem będzie również zakupienie kilkudziesięciu lamp potrzebnych do oświetlenia licznych 
pomieszczeń oraz ogromnej powierzchni łącznie z długim korytarzem. W najbliższych tygodniach 
konieczne będzie zamówienie sprzętu AGD do nowej kuchni. Przy okazji remontu plebanii dopro-
wadzono instalację wody, kanalizację oraz instalację elektryczną 3-fazową (tzw. siłę) na zaplecze 
sali konferencyjnej (kilkadziesiąt metrów od zasilania z dolnego poziomu plebanii). W przyszłości 
przy sali konferencyjnej powstanie kuchnia, z której korzystać będą wszystkie grupy formacyjne 
w parafii.
Dziękujemy za ofiary, które składacie na ten cel. Wyremontowana plebania przez następne kilka-
dziesiąt lat będzie służyć naszej parafii. Ofiary można również składać przelewem na konto parafii: 
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, o. Brzeszcze, numer konta 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001.  
W najbliższą niedzielę – 15 marca zostanie zebrana składka specjalna na ten cel.

ks. Eugeniusz Burzyk 

Remont generalny dolnego poziomu plebanii
stopniowo zbliża się do końca



 1. Dzisiaj o godz. 17.15 Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym, które wygłosi diakon Jakub 
Michalik. Podczas nabożeństwa zostanie 
zebrana tradycyjna składka na przygotowanie 
Grobu Pańskiego.

 2. We wtorek – 10 marca, o godz. 18.00, zapra-
szamy na Mszę z modlitwą o uzdrowienie du- 
szy i ciała. Podczas nabożeństwa każdy zosta- 
nie indywidualnie pobłogosławiony Najświę-
tszym Sakramentem. W kaplicy obok prezbi-
terium można będzie skorzystać z modlitwy 
wstawienniczej.

 3. W czwartek – 12 marca, po Mszy wieczornej, 
w sali konferencyjnej odbędzie się katecheza 
dla dorosłych. Proszę przynieść Pismo Święte.

 4. W piątek – 13 marca, o godz. 17.30, zapra-
szamy na Drogę Krzyżową.

 5. Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości naro- 
du polskiego odbędzie się w sobotę, 14 marca 

br., na terenie byłego obozu koncentracyjne-
go w Brzezince. Szczegóły na plakatach. 

 6. W czasie Wielkiego Postu obok obrazu Jezu-
sa Miłosiernego, z lewej strony ołtarza, skła- 
damy do puszki ofiary na jałmużnę wielkopo-
stną, w całości przeznaczoną na działalność 
parafialnej grupy Caritas.

 7. Przy stolikach z prasą są jeszcze do nabycia 
ostatnie egzemplarze „Zdrapki Wielkopostnej”.

 8. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościo-
ła i złożoną ofiarę mieszkańcom Starych Blo- 
ków numer 44, 45 i 46. W tym tygodniu pro-
simy mieszkańców bloków numer 47 i 48.

 9. W przyszłą niedzielę składka specjalna na do- 
kończenie remontu na dolnym poziomie ple-
banii. Szczegóły w naszej gazetce.

 10. Również w przyszłą niedzielę do puszek bę- 
dziemy składać ofiary na pomoc syryjskiej 
rodzinie, którą nasza parafia objęła opieką.

Ogłoszenia parafialne



NIEDZIELA – 8 marca
  7.00  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Bo- 
że i opiekę MB dla Anny z okazji  
75 r. urodzin

  8.30  Dziękczynna za otrzymane łaski  
z prośbą o błogosławieństwo Bo- 
że oraz opiekę św. Józefa z okazji  
60 r. urodzin

10.00 † Tadeusz Wajdzik w 5 r. śmierci
11.30  Roczki: Lena Szewczyk.
18.00 † Zygmunt i Emilia Jodłowscy z 

zięciem Piotrem Jakubowskim
PONIEDZIAŁEK – 9 marca
  6.30 † Maria Krzak w 5 r. śmierci
  6.30 † Stanisław Jastrząb
18.00 † Mieczysław Bartula w 4 r. śmierci
18.00 † Ryszard Żmuda
WTOREK – 10 marca
  6.30 † Aniela Odrowąż
18.00 † Rozalia i Edward Nagi
ŚRODA – 11 marca
  6.30 † Alojzy Józefowicz
  6.30 † Maria Krauzowicz
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo-
sławieństwo Boże dla mieszkańców 
i sprzątających ze Starych Bloków nr 
34; † za zmarłych polecanych naszej 
modlitwie w wypominkach rocznych; 
† Edward Wolas w 5 r. śmierci; † Zbi-
gniew Pyrek; † Adam Pędziwiatr; † Jan 
Jarmundowicz; † Ryszard Gibas; † Wła- 
dysław Lachendro; † Józef Ligęza; † An- 
na Piotrowska; † Ryszard Żmuda; † Jó- 
zef Kawka; † Jadwiga Gomularz; † Kry- 
styna Radwan; † Helena Moskała. 

CZWARTEK – 12 marca
  6.30 † Józef w 40 r. śmierci
  6.30 † Anna Piotrowska
18.00  † Maria Nycz
18.00 † Ryszard Żmuda
PIĄTEK – 13 marca
 6.30 † Michał i Helena Stańco z rodzicami  

i teściami
18.00 † Kazimierz Koźbiał w 22 r. śmierci
18.00 † Krystyna Radwan
SOBOTA – 14 marca
  6.30 † Władysław Lachendro
  6.30 † Maciej Kalisz
  6.30 † Rozalia Rydz
18.00 † Grzegorz Wazdrąg z rodzicami 

Emilią i Wilhelmem
NIEDZIELA – 15 marca
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Aniela i Józef Smrek
10.00  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Bo- 
że i opiekę MB dla Krystyny z oka- 
zji imienin

11.30 † Jan i Wanda Ziółkowscy z rodzicami
18.00 † Jan i Zofia Pinda oraz † Piotr i Aniela 

Pawlus

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

 www.materdolorosa.pl;       www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Rozalia Bajer; 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. 500 127 217; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

Statystyka – lutyStatystyka – luty

Zmarli:

† Leszek Kramarczyk, lat 68
† Zbigniew Pyrek, lat 60
† Adam Pędziwiatr, lat 69
† Czesław Patora, lat 91
† Józef Ligęza, lat 73
† Ryszard Gibas, lat 82
† Eugenia Kęska, lat 94

Intencje mszalne


