
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 
plunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, 
i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Po-
słany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy 
przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który 
siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, 
jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Zaprowa-
dzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. 
A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. 
I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do 
nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy więc spo-
śród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowu-
je szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może 
czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc 
zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci 
otworzył oczy?”. Odpowiedział: „To jest prorok”. Na to dali mu taką odpo-
wiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?”. I precz go 
wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do 
niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż 
to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim 
Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wie-
rzę, Panie!” i oddał Mu pokłon.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso             z Proboszczem

Rozalia  BajerRozalia  Bajer

Dzisiaj chyba nikt nie wpadłby na pomysł, aby zarzucać komuś, 
że w dniu świątecznym pomaga choremu.

Także nie wszyscy faryzeusze byli przekonani co do grzechu 
Jezusa: „powstało wśród nich rozdwojenie”. 

„Uwaga, którą poświęcisz bliźniemu jest cenniejsza od twojej 
modlitwy” – uważa Roman Brandstaetter.

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



W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu – 1 marca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30, pięciu kan-
dydatów zostało przyjętych do grona ministrantów. Nowi ministranci z pomocą lektorów ubrali się 
w szaty liturgiczne i złożyli przyrzeczenie przed proboszczem parafii – ks. Eugeniuszem Burzykiem. 
Podczas Mszy śpiewała schola dziecięco-młodzieżowa Oazy Dzieci Bożych. Kandydatów przygoto-
wał ks. Paweł Wawak, opiekun ministrantów i dekanalny duszpasterz Służby Liturgicznej, który 
wygłosił tradycyjne (w każdą niedzielę o godz. 11.30) kazanie dla dzieci. Obecnie mamy w parafii 
27 ministrantów i 17 lektorów, którzy solidnie wypełniają swoją służbę. Co tydzień, w każdy po-
niedziałek po Mszy wieczornej, mają swoje spotkania formacyjne lektorzy, a w sobotę o godz. 9.00 
ministranci.

Mamy pięciu nowych ministrantów



 1. Zgodnie z rozporządzeniem Biskupa Ordyna-
riusza, podczas epidemii w każdej Mszy Świę-
tej mogą uczestniczyć jedynie osoby, które za- 
mówiły intencję. W takiej sytuacji każdego dnia 
wprowadziliśmy dodatkową spowiedź i Komu- 
nię Świętą:

    • W tygodniu od godz. 6.10 rano; wieczorem 
od 17.15 do 17.45 [w tym czasie będzie ado-
racja Najświętszego Sakramentu]. 

    • W niedzielę od godz. 6.15 do 6.45, od 7.45 
do 8.15, od 9.15 do 9.45, od 10.45 do 11.15, 
od 17.15 do 17.45.

  Na zakończenie spowiedzi zostanie udzie-
lona Komunia. Zgodnie z zarządzeniem Bi- 
skupa, na Mszy zostają tylko osoby, które 
zamówiły intencję [ich liczba nie może 
przekroczyć 50].

 2. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiej- 
szej składki specjalnej uzupełniającej, głównie 
na zakończenie remontu dolnej części pleba-
nii. Dziękujemy wiernym, którzy wpłacają ofia- 
ry na parafialne konto bankowe. Mimo mniej- 
szej ilości wiernych na niedzielnych Mszach, 
konieczne jest utrzymanie naszego kościoła 
i jego obejścia, wraz z wszystkimi pracowni-
kami. Muszą zostać opłacone rachunki za prąd, 
gaz, opał, wodę i wszystkie inne, związane z dzia- 
łaniem tak dużej instytucji jak nasza parafia. 
Cały czas prowadzone są prace remontowe 
dolnego poziomu plebanii, o czym szczegółowo 

pisaliśmy w tygodniku „Mater Dolorosa” – 8 
marca. Co miesiąc przekazujemy ofiary na 
pomoc syryjskiej rodzinie, którą objęliśmy 
opieką; przygotowujemy także wystrój Grobu 
Pańskiego i kościoła na Święta Wielkanocne, 
mimo iż nie wiemy, czy będzie możliwość peł- 
nego uczestnictwa wiernych w Liturgii Wiel- 
kiego Tygodnia. W zaistniałej sytuacji konie-
czne i ważne jest utrzymanie kościoła i całe-
go obiektu w idealnej czystości, co także wią- 
że się z odpowiednimi kosztami.

  Ofiary, z odpowiednim dopiskiem, prosimy wpła- 
cać na konto bankowe parafii: Bank Spółdziel- 
czy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 

  27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. 
  Ofiary można również składać w zakrystii, 

przed i po każdej Mszy Świętej, w godzinach 
urzędowania kancelarii, a także w puszkach 
umieszczonych  w kościele, przy wejściu od 
strony zakrystii.

 3. Ukazuje się nasz parafialny Tygodnik „Mater 
Dolorosa”, który można nabyć na stoliku obok 
zakrystii. Na stolikach w kościele są do naby-
cia różne pozycje książkowe. Niektóre z nich 
mogą być pomocne w przeżyciu duchowym 
okresu epidemii. „Gość Niedzielny” i „Niedzie- 
lę” można czytać w wersji elektronicznej w In- 
ternecie.

 4. Do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkań-
ców Starych Bloków nr 49 i 50.

Ogłoszenia parafialne



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

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 22 marca
  7.00 † Sylwester Majewski w 3 r. śmierci
  8.30 † Za zmarłych z rodzin Broszkiewiczów i 

Dźwigajów
10.00 † Stanisława Słoniszko w 6 r. śmierci
11.30 † Antoni i Czesława Korczyk
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez 

wstawiennictwo św. Jana Pawła II

PONIEDZIAŁEK – 23 marca
  6.30 † Zbigniew Pyrek
  6.30 † Czesław Patora
18.00  O błogosławieństwo Boże i potrzebne 

łaski dla członków Grupy AA „Hypomo-
ne” z okazji 25 rocznicy działalności

18.00 † Eugeniusz Gomularz w 12 r. śmierci
18.00 † Jan Jarmundowicz
WTOREK – 24 marca
  6.30 † Józef Kawka
18.00 † Edward Walczyk w 2 r. śmierci
ŚRODA – 25 marca
  6.30 † Józef Ligęza
  6.30 † Ryszard Gibas
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawiennic-

two Matki Bożej Bolesnej: o błogosła-
wieństwo Boże dla mieszkańców i sprzą- 
tających ze Starych Bloków nr 36, 38 i 40; 
† Zofia Kapusta; † Piotr Kopeć; † Józefa Woj- 
nar; † Piotr Lacheta; † Jan Jarmundowicz; 
† Maria Krauzowicz; † Maria, Stefania 
i Maciej Hałat.

CZWARTEK – 26 marca
  6.30 † Zbigniew Pyrek
  6.30 † Ryszard Gibas
18.00  † Jerzy Gabzdyl z rodzicami w 14 r. śm.
18.00 † Władysław Lachendro
PIĄTEK – 27 marca
 6.30 † Czesław Patora
18.00 † Mieczysław Korczyk w 30 r. śmierci
18.00 † Rozalia Rydz
SOBOTA – 28 marca
  6.30  O błogosławieństwo Boże, zdrowie 

i opiekę MB dla Eryki Zajas z okazji 
90 rocznicy urodzin

  6.30 † Leszek Kramarczyk
  6.30 † Adam Pędziwiatr
  6.30 † Józef Ligęza
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski,  

z prośbą o błogosławieństwo Bo- 
że dla Anny i Piotra

NIEDZIELA – 29 marca
  7.00 † Leszek Kramarczyk
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 5 r. śmierci  

oraz † Krystyna i Józef Gawęda
10.00 † 
11.30 † Adam Michalak w 13 r. śmierci
18.00 † Jerzy Sojka w 4 r. śmierci

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosi- 
my: w intencji Bogu wiadomej; o błogosławieństwo 
Boże dla Marka z okazji urodzin.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana 
Pawła II polecamy zmarłych: Jadwiga Hałat, Jan 
Jarmundowicz, Leszek Kramarczyk, Władysław La- 
chendro, Krzysztof Małysiak, Andrzej Łyczko, Józef 
Kawka, Jadwiga Gomularz, Krystyna Radwan, Józef 
Żmuda, Helena Moskała, Ema Bogacz, Zofia Kubik, 
Konstancja Gocal, Irena Kraus, Maria Nycz, Zdzi-
sław Żak, Franciszek Adamaszek, Małgorzata Pło-
skonka, Janina Szczerba, Jan Wadoń, Józef Wąsik 
z rodzicami, Anna Górniak z mężem i z rodzicami, Jó- 
zef Wadoń z żoną Anielą.  


