
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, bę-
dziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, 
a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha 
Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi 
ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was 
będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwi-
la, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, 
ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja 
jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykaza-
nia moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 
będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował 
i objawię mu siebie”.

J 14, 15-21
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Baalszem tłumaczył uczniowi: Kiedy ojciec uczy dziecko chodzenia, 
stawia je przed sobą, rozpościera blisko niego ręce, a ono idzie ku ojcu 
między jego rękami. Kiedy jest już blisko, ojciec odsuwa się i szerzej 
rozpościera ręce. Robi to tak długo, aż dziecko nauczy się chodzić.

„Nie zostawię was sierotami” – zapewnia Jezus Apostołów przed wstą- 
pieniem do nieba. Obiecuje, że pośle Ducha Świętego, który zawsze bę- 
dzie z nimi. Nie zwalnia ich tym jednak z odpowiedzialności – człowiek, 
mając wolną wolę, może otworzyć się lub zamknąć na Jego miłość.

Ozbliżaniu i oddalaniu się od Boga Mirosław R. Kaniecki pisze: 
„A gdy się myśli  
że już złapało się Pana Boga za nogi  
na swoich trzeba iść dalej”.

6. Niedziela Wielkanocna

ks. Eugeniusz Burzyk



W ubiegłym tygodniu całkowicie ukończono remont generalny kuchni, jadalni, spiżarni i po-
koju służbowego. W pomieszczeniach tych wymieniono instalację eklektyczną, instalację cen-
tralnego ogrzewania, poprowadzono właściwą instalację gazową. Zamontowano nowoczesne, 
oszczędnościowe oświetlenie ledowe. Na podłodze wszystkich pomieszczeń położono płytki, 
a pod nimi odpowiednią izolację i nową wyrównującą wylewkę. Ściany były gipsowane i wy-
równywane, częściowo zostały wyłożone cegłą gipsową, podobnie jak w kawiarni i na piętrze 
kościoła. Ozdobna cegła gipsowa została zakonserwowana specjalnym preparatem. Wszędzie 
zamontowano podwieszane sufity, co m.in. wpłynie pozytywnie na zużycie ciepła.
Na dolnym piętrze plebanii, które nie jest jeszcze w całości ukończone [pozostała klatka 
schodowa, długi dolny korytarz i 2 łazienki], zamontowano w sumie 12 par drzwi. W nieukoń-
czonych pomieszczeniach prace potrwają jeszcze przez jakiś czas. Ukończenie całości plano-
wane jest pod koniec wakacji. Mamy nadzieję, że kapłanów i Księdza Biskupa będziemy mogli 
przyjąć w naszej nowej jadalni podczas odpustu parafialnego – 15 września. Teraz zaczniemy 
gromadzić środki na umeblowanie kuchni, jadalni i spiżarni, a także na nowy sprzęt AGD, 
gdyż stary nie nadaje się już do użytku.

ks. Eugeniusz Burzyk
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 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na dom Księ- 
ży Emerytów w Andrychowie.

 2. W poniedziałek, wtorek i środę podczas nabo-
żeństw majowych będziemy modlić się o uro- 
dzaje i błogosławieństwo dla pracy ludzkiej.

 3. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzisiej- 
szej składki specjalnej uzupełniającej i całego 
tygodnia, również wpłacane na konto banko-
we parafii: 

 	Bank	Spółdzielczy	w	Miedźnej,	o.	Brzeszcze:	
  27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 
  Listy ofiarodawców są umieszczane w gablo- 

cie przy głównym wejściu do kościoła i obok 

zejścia do dolnej kaplicy [od. ul. Wyszyńskie-
go]. Ofiary można również składać w zakry-
stii, w kancelarii i do puszek w kościele.

 4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloków nr 8 i 9 z Osie- 
dla Paderewskiego. Mieszkańcy tego bloku mo- 
gą składać ofiary na sprzątanie kościoła i kwia- 
ty w zakrystii lub wpłacać je na konto parafii. 
Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygo- 
dniu mieszkańcom bloku nr 7 z tego osiedla.

 5. Zachęcamy do korzystania z transmisji inter-
netowych Mszy Świętych, nabożeństw i ado-
racji z naszego kościoła.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia 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 mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 17 maja
  7.00 † Józef Błaś 
  8.30 † Zofia Przewoźnik
10.00 † Irena Zemanek
11.30 † Zofia Pustelnik
18.00 † Stanisław i Maria Żak w r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 18 maja
  6.30 † Zofia Moskwik
  6.30 † Helena Tyrna
18.00 † Wojciech Sajdak
18.00 † Franciszek i Zofia Szpak
18.00 † Maria Krauzowicz

WTOREK – 19 maja
  6.30 † Halina Radwan w 4 r. śmierci
18.00 † Janina i Stanisław Naglik

ŚRODA – 20 maja
  6.30 † Krzysztof Kopta w 8 r. śmierci
  6.30 † Zofia Moskwik
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Stani-
sław i Natalia Polanek z synem Piotrem; 
† Jan Jarmundowicz; † Alfred Wierci-
groch w 9 r. śmierci; † Halina Łata 
z rodzicami i teściami; † Władysław 
Lachendro; † Andrzej Łyczko; † Anna 
Piotrowska; † Józef Ligęza; † Józefa 
Wojnar; † Joanna Krawczyk-Trzaska; 
† Stanisława Wasilak; † Zdzisław Ziół- 
kowski; † Andrzej Sieciński; † Woj-
ciech Gałek 

CZWARTEK – 21 maja
  6.30 † Wojciech Sajdak
  6.30 † Helena Tyrna
18.00  † Mieczysław Kózka
18.00 † Anna Piotrowska

PIĄTEK – 22 maja
  6.30 † Zofia Moskwik
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II: † Jan Jarmun-
dowicz; † Helena Czubaty; † Jadwiga 
Hałat; † Ryszard Żmuda; † Maria Krau- 
zowicz; † Leszek Kramarczyk; † Adam 
Pędziwiatr; † Ryszard Gibas; † Stani-
sława Drabek; † Krzysztof Skut; † Ja-
dwiga Gomularz

SOBOTA – 23 maja 
  6.30 † Zdzisław Ziółkowski
  6.30 † Andrzej Bułka
  6.30 † Eleonora Roszak z synem 

Mieczysławem
18.00 † Łukasz Gawęda w 11 r. śmierci
18.00 † Zofia Moskwik

NIEDZIELA – 24 maja
  7.00 † Zygmunt Czopek
  8.30 † Rozalia Rydz
10.00 † Maria i Ludwik Chromik z rodzicami
11.30 † Stanisława Wasilak
18.00 † Mieczysław i Stefania Grzywacz  

z wnukiem Sebastianem


