
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo 
niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzię-
ły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich 
było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły 
lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lam-
pami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec 
opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy 
rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spo-
tkanie». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe 
lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam 
swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: 
«Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprze-
dających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł oblu-
bieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę wesel-
ną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, 
prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: 
«Zaprawdę powiadam wam, nie znam was». Czuwajcie więc, 
bo nie znacie dnia ani godziny”. 
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso zz  ProboszczemProboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Babcia idzie na spacer z dwójką wnuków. W pewnym momencie 
spotyka dawno niewidzianą znajomą, która zachwycając się 
chłopcami, pyta, ile mają lat. „Lekarz pięć, a prawnik siedem!” – 
odpowiada zdecydowanie babcia.
Zbyt odległe plany mogą wydawać się absurdalne, jednak trud-
no wyobrazić sobie człowieka, który nie planuje swojego życia, nie 
precyzuje celów i nie stara się ich realizować. Dotyczy to rów-
nież życia religijnego i duchowego.
Jerzy Nowosielski wyznaje, że zaczyna malować obraz z jakąś go-
tową wizją, która niekiedy dotyczy spraw szczegółowych. Zaw-
sze widzi obraz w wyobraźni, czasem jego gamę kolorystyczną 
czy sposób zastosowania kolorów.

32.   N i e d z i e l a   Z w y k l a,

Obowiązek planowania
Zapewne większość z nas ma przygotowany plan na spędzenie dzisiej-
szej niedzieli. W tym planie znalazła się także Msza święta. Ale czy 
to wystarcza do duchowego rozwoju? Niektórzy zaplanowali nie tylko 
przebieg dnia dzisiejszego, ale także całego swojego ziemskiego życia. 
Jednak nasze zamierzenia powinny sięgać zdecydowanie dalej – celu 
ostatecznego. ks. Eugeniusz Burzyk



W związku z zakazem spotkań formacyjnych i dusz- 
pasterskich, spowodowanych coraz bardziej roz-
przestrzeniającą się pandemią, co niedzielę, o godz. 
19.10, dzięki programowi internetowemu, spotyka 
się – w czasie rzeczywistym – ze swoim opieku-
nem i proboszczem ks. Eugeniuszem Burzykiem 
dziecięco-młodzieżowa Parafialna Grupa Zadań 
Specjalnych, do której należy 20 osób – w wieku 
od 8 do 22 lat. Przed pandemią, a także podczas jest trwania, kiedy nie było to zabronione, w każ-
dą niedzielę, również podczas wakacji, o tej samej godzinie Grupa w spotykała się w parafialnej 
kawiarni lub w sali rekreacyjnej. W ubiegłą niedzielę, w Internecie, omówiono zachowanie zasad 
sanitarno-epidemicznych w kościele, a przede wszystkim przy stolikach z prasą i książkami, gdzie 
dyżurują członkowie grupy. Rozmawiano również na inne tematy duszpasterskie i ewangelizacyjne, 
związane z najbliższymi imprezami, m.in. dotyczące spotkania ze świętym z Mikołajem, w którym 
co roku uczestniczy ponad 200 dzieci. Powtarzało się pytanie, kiedy będziemy mogli się spotkać 
w kościele i w kawiarni. Na zakończenie odmówiono dziesiątkę różańca. Modlitwa ta odbywa się 
codziennie o godz. 20.30. Jest nieobowiązkowa, uczestniczą w niej tylko Ci członkowie Grupy, któ-
rzy odczuwają taką potrzebę.
Parafialna Grupa Zadań Specjalnych powstała w sierpniu 2015 roku. Członków grupy można spo-
tkać w niedzielę, dyżurujących podczas każdej Mszy Świętej przy stolikach z książkami i prasą 
katolicką; współtworzą także przeróżne inicjatywy oraz imprezy duszpasterskie i ewangelizacyj-
ne; do rozpoczęcia pandemii prowadzili parafialną 
kawiarnię.
Symbolem grupy jest łańcuch, którego każde ogni-
wo oznacza jednego z członków. W jego wnętrzu 
znajdują się drewniane cienkie patyki, również 
oznaczające poszczególnych członków, które – złą-
czone razem – są nie do złamania, tym bardziej, że 
scala je różaniec.

Grupa Zadań Specjalnych spotyka się „on-line”Grupa Zadań Specjalnych spotyka się „on-line”

W związku z zakazem zgromadzeń i odwołaniem 
klasycznych spotkań Oazy, młodzież z parafii pw. 
Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle 
Brzeszcze spotyka się wirtualnie, wraz ze swoim 
opiekunem – ks. Dawidem Surmiakiem, pragnąc 
kontynuować oazową formację.

Wszystkich chętnych zapraszamy w każdy piątek:

19.00 – Rozpoczęcie spotkania i modlitwa
19.15 – Spotkania w grupach
20.00 – „Pogodny wieczór”

Dziękujemy animatorom: Eli Hałat, Weronice Palusińskiej, Małgorzacie Kuderskiej, Bartkowi Nodze, 
Kamilowi Wójcikowi oraz Marcelinie Żak za przygotowanie i prowadzenie spotkań.

Spotkania „on-line” Oazy MłodzieżowejSpotkania „on-line” Oazy Młodzieżowej



 1. Zgodnie z rozporządzeniem Władz Państwo-
wych, od 7 listopada w naszym kościele może 
przebywać 130 osób, w kaplicy dolnej – 25. 
W kościele możemy zajmować jedynie oznaczo- 
ne miejsca, z bezwzględnym zachowaniem wszy- 
stkich dotychczasowych zasad sanitarnych.

 2. W poniedziałek – 9 listopada zapraszamy na 
„Modlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków 
i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą 
o godz. 18.00, po której odbędzie się modlitwa 
przed Najświętszym Sakramentem.

 3. Przy stolikach z prasą do nabycia kalendarze 
adwentowe z czekoladką i zadaniem na każdy  
dzień Adwentu. Forma tej publikacji może po- 

móc, zarówno dzieciom, młodzieży, jak i doro-
słym, w duchowym i religijnym przeżyciu te- 
go liturgicznego okresu. Można jeszcze nabyć 
różańce i opaski odblaskowe z cytatem biblijnym.

 4. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary. Również 
wpłacane na konto bankowe parafii: Bank Spół- 
dzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 
8446 1016 2002 0075 5825 0001. Jak w każ- 
dy poniedziałek, lista ofiarodawców będzie 
umieszczona w gablocie.

 5. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr 
7, 8 i 9. Mieszkańcy tych bloków proszeni są

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

W sumie ponad 1700 połączeń internetowych z naszą stroną 
na YouTube odnotowaliśmy 25 października i 1 listopada, pod- 
czas transmisji niedzielnych Mszy Świętych z naszego kościo- 
ła. Oglądających transmisję, czy też uczestniczących duchowo 
w Eucharystii, było zapewne o wiele więcej, gdyż przy każdym 
ekranie mogła zgromadzić się cała rodzina. Codziennie reje- 
strujemy wiele połączeń, związanych z uczestnictwem we Mszy 
Świętej, nabożeństwie czy adoracji. Aktualny adres transmisji, 
który czasem może się zmienić, zawsze jest na parafialnej stro-
nie internetowej www.materdolorosa.pl.
Już od 28 marca bieżącego roku wszystko, co dzieje się w naszym kościele przez całą dobę, jest 
transmitowane przez Internet. Codzienne Msze Święte odprawiane są o 6.30 i 18.00 – z kaza-
niem. Od 17.30 jest adoracja Najświętszego Sakramentu lub nabożeństwo. Msze Święte niedzielne 
sprawowane są o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. W sobotę niedzielna Msza odprawia-
na jest o godz. 18.00. Zapraszamy nie tylko do oglądania, ale przede wszystkim do duchowego 
uczestnictwa.
Mimo iż każdy może skorzystać z dyspensy Biskupa Ordynariusza, to zachęcamy do oso-
bistego uczestnictwa w Eucharystii, nabożeństwach i adoracjach. Pomimo ograniczeń, 
spowodowanych epidemią, w naszym kościele, dzięki dużej powierzchni, może przeby-
wać aż 130 osób. Zachowywane są wszelkie zasady sanitarne, a przy wszystkich wejściach 
umieszczone zostały urządzenia [stacje] do automatycznej dezynfekcji rąk.
Pomimo epidemii i dyspensy Biskupa, parafia musi funkcjonować w przestrzeni doczesnej – ma-
terialnej. Bez względu na to, czy we Mszy uczestniczy kilka, kilkadziesiąt czy kilkaset osób, ko-
niecznie jest codzienne utrzymanie kościoła, jego obejścia, dolnej kaplicy, salek na piętrze, a także 
wszystkich świeckich pracowników. Muszą być opłacane rachunki [podobnie jak w każdym prywat-
nym domu]: opał, gaz, światło, woda i wszystkie inne, związane z działaniem tak dużej instytucji jak 
nasza parafia. Z przyczyn technicznych nie można przerwać prowadzonych prac remontowych; np. 
w najbliższym czasie, jeszcze przed zimą, planowana jest wymiana ostatniej części przeciekającego 
dachu. Dobrowolne ofiary, także tzw. składkę niedzielną, można wpłacać na parafialne konto: Bank 
Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 – z dopiskiem 
„składka niedzielna” lub zaznaczeniem innego celu. Jest także możliwość wpłaty na parafialnej 
stronie internetowej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill. Ofiarę można 
również złożyć w zakrystii lub w kancelarii. Za wszystkie ofiary wypływające z troski o nasz wspól-
ny dom, jakim jest kościół parafialny, serdecznie dziękujemy.

ks. Eugeniusz Burzyk

1700 połączeń podczas transmisji niedzielnych Mszy1700 połączeń podczas transmisji niedzielnych Mszy



NIEDZIELA – 8 listopada
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Zdzisław Żak w 1 r. śmierci
10.00 † Stanisław Kolasa w 24 r. śmierci
11.30  Roczki: Józef Krawczyk.
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria i Stanisław Jarzyna
PONIEDZIAŁEK – 9 listopada
  6.30 † Anna Liszka
  6.30 † Maria Stokłosa
18.00 † Bożena Walaszek
 † Czesław Surzyn
WTOREK – 10 listopada
  6.30 † Emilia i Wilhelm Leśniowscy
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże dla Wiesława Hotloś z oka-
zji 62. rocznicy urodzin

18.00 † Bolesław Krawczyk w 5 r. śmierci
ŚRODA – 11 listopada
  6.30 † Czesław Rymarczyk
18.00  W intencji Ojczyzny
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Maria 
Korycinska; † Marian Grądzki; † Ka-
rolina Curzydło; † Jakub Kuziemski 
w 1 r. śmierci; † Roman i Barbara 
Ichniowski; † Edward Pałka; † Janina 
Pluta; † za zmarłych z rodziny Sójków 
i Ślusarczyków; † Eugeniusz Bigos 
i zmarli z rodziny Smolarek

CZWARTEK – 12 listopada
  6.30 † Aleksandra Pękala
  6.30 † Czesław Rymarczyk
18.00 † Helena i Karol Wrona

PIĄTEK – 13 listopada
  6.30 † Andrzej Kubiński
18.00 † Ewa Harężlak
SOBOTA – 14 listopada
  6.30 † Anna Liszka
  6.30 † Aleksandra Pękala
18.00 † Stanisław Gibas
NIEDZIELA – 15 listopada
  7.00 † Teresa Pacholarz
  8.30 † Janina Dźwigaj
10.00 † Julia Włoszek w 35 r. śmierci
11.30 † Jan Heflich w 20 r. śmierci
18.00 † Damian Grządziel w 2 r. śmierci

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

 www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
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

Statystyka  
październik 2020

Zmarli:
† Helena Wysopal, lat 75
† Marian Grądzki, lat 66
† Jadwiga Turczynska-Nagi, lat 83
† Helena Zakrzewska, lat 84
† Anna Liszka, lat 70
† Maria Stokłosa, lat 84
† Czesław Rymarczyk, lat 86
† Aleksandra Pękala, lat 73
† Janina Konieczna, lat 96
† Edward Pałka, lat 83
† Roman Ichniowski, lat 73
† Janina Pluta, lat 90
† Czesław Surzyn, lat 83

Intencje mszalneIntencje mszalne

  o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty w za-
krystii lub wpłatę na konto parafii. Dziękuje-
my mieszkańcom Starych Bloków nr 4, 5 i 6  
za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu. 

 6. Dziękujemy za ufundowanie kolejnego urzą- 
dzenia do automatycznej dezynfekcji rąk, wraz 
z zapasem drogiego, ale skutecznego wiruso-
bójczego płynu. Zostało umieszczone przy wej- 
ściu do kościoła od strony zakrystii. Przypo-

minamy, że ręce można dezynfekować nie 
tylko podczas wchodzenia do kościoła, ale 
także przed przyjęciem Komunii.

 7. W przyszłą niedzielę – 15 listopada składka spe-
cjalna na zakończenie prac ociepleniowych, 
tynkarskich oraz zabezpieczających w  prze-
wiązce, a przede wszystkim na wymianę osta- 
tniej części dachu kościoła, która ma rozpo-
cząć się w dniu jutrzejszym. 


