
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewan-
gelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc 
obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Je-
zus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie ry-
bakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc 
nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, 
którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni 
zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi 
i poszli za Nim.

Mk 1, 14-20

,

M a t e rM a t e r
D o l o r o s aD o l o r o s a

2 2   m a j a   20 16   r o k u N r   7 8   ( 3 9 9 )24 s tyczn ia 2021 Nr  322 (643)

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso Niedzielne espresso zz  ProboszczemProboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

W 2011 roku jedną z nagród Antynobla przyznano sześciu oso-
bom, które przewidywały koniec świata. Laureaci dali światu ważną 
naukę: trzeba być ostrożnym z matematycznymi szacunkami.

Jak mamy interpretować słowa Jezusa, który rozpoczynając swo-
ją publiczną działalność i wzywając do nawrócenia, głosił, że:  
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” (Mk 1, 15).

W kontekście całej historii zbawienia „bliskie” może oznaczać za- 
równo miliony lat, jak i dzień dzisiejszy. „Nie wasza to rzecz znać 
czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą” (Dz 1, 7).

Kiedy będzie koniec świata?
W tym dniu Jezus ponownie przyjdzie na ziemię, by dokonać sądu osta-
tecznego i wskrzesić ludzkie ciała z martwych. Będzie to moment po-
wszechnego zmartwychwstania, całkowitej odnowy wszystkiego, a tym 
samym końca obecnej formy istnienia. Stwierdzenia, że będzie to „nie-
bawem” czy „blisko” nie można odnosić do konkretnego odcinka czaso- 
wego. W kontekście całej historii zbawienia „niebawem” – „blisko” mo- 
że oznaczać zarówno miliony lat, jak i dzień dzisiejszy. „Nie wasza to 
rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą” (Dz 1, 7) 
– mówi Jezus. 

ks. Eugeniusz Burzyk
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Rozpoczęliśmy remont kancelarii i sali konferencyjnejRozpoczęliśmy remont kancelarii i sali konferencyjnej
6 lat temu z nieużywanej klatki schodowej utworzyliśmy pełnowartościową kancelarię, dzię-
ki czemu w starej kancelarii mógł zamieszkać diakon, przydzielony do naszej parafii na ro- 
czny staż. Po 6 latach użytkowania, nowa kancelaria wraz z poczekalnią, wymaga remontu 
związanego z nowymi przepisami Rejestru Ochrony Danych Osobowych, a tym samym zain- 
stalowaniem nowocześniejszego sprzętu. Cały obecny sprzęt znajdujący się w kancelarii pa- 
rafialnej, przede wszystkim solidne szafy, otrzymałem zaraz po objęciu parafii w darze od Kurii 
Biskupiej. Teraz część tego sprzętu trzeba wymienić, gdyż niektóre jego elementy są używane 
w sumie prawie 30 lat. Od 6 lat w naszej kancelarii działa profesjonalny system alarmowy, 
który w ubiegłym roku, wraz z całym kościołem i częścią plebanii został bezpośrednio po- 
dłączony do Agencji Ochrony GEPARD. Pomieszczenie kancelarii wraz z poczekalnią zosta-
nie odnowione i pomalowane.
Prawie 5 lat temu przeprowadziliśmy remont generalny sali konferencyjnej, a także pomiesz-
czenia na jej zapleczu, które wydzieliliśmy, dobudowując specjalną ścianę. Przed dwoma 
miesiącami ociepliliśmy salę konferencyjną od dołu [sufit przewiązki] 10-centymetrowym 
styropianem i otynkowaliśmy ścianę zewnętrzną. Teraz czas na odnowę jej wnętrza, które 
było bardzo często używane przez wiele grup formacyjnych naszej parafii. Sala zostanie 
odnowiona, pomalowana i w części wyłożona cegłą, podobnie jak całe piętro. Natomiast 
zaplecze tej sali będzie przerobione na pełnowartościową kuchnię, której z okazji różnych 
wewnętrznych spotkań i imprez, używać będą wszystkie grupy formacyjne naszej parafii: 
dzieci, młodzież i dorośli. W kuchni przygotowywane będą również m.in. ciasta do kawiarni, 
kiedy tylko zacznie ona działać po pandemii. Jestem przekonany, że kuchnia dla korzysta-
jących z niej grup, będzie spełniać również rolę integracyjną, przyczyniając się do rozwoju 
grup duszpasterskich i formacyjnych w naszej parafii. Przerobienie zaplecza sali konferen-
cyjnej na kuchnię było możliwe dzięki ubiegłorocznemu remontowi plebanii. Wtedy z samej 
piwnicy można było przeprowadzić do ww. zaplecza wodę zimną, ciepłą, odpływ kanalizacyj-
ny oraz siłę, która konieczna jest do zamontowania w kuchni płyty indukcyjnej. W następnym 
etapie, miejsca na dwóch korytarzach plebanii, przez które przeprowadzono prąd i wodę, 
muszą zostać odnowione, czyli „zamaskowane”. Na sufitach i ścianach są jeszcze ślady po 
przeciekach, powstałe 3 lata temu, przed remontem dachu kościoła i plebanii. Są też pęknię-
cia spowodowane szkodami górniczymi, które zostaną osiatkowane i zabezpieczone.
Dziękujemy za ofiary składane na powyższy cele, a także na ogrzewanie, sprzątanie i utrzy-
manie kościoła wraz z jego obejściem. Również na Rodzinę Syryjską, którą nasza parafia już 
4 lata temu objęła opieką oraz dla poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi w Chorwacji 
– 29 grudnia i 6 stycznia.
Ofiary można składać nie tylko w kościele, ale przez cały tydzień, wpłacając je na konto ban-
kowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 
5825 0001 – z odpowiednim dopiskiem. Jest także możliwość wpłaty na parafialnej stro-
nie internetowej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill. Wszystkie 
ofiary są na bieżąco wpisywane do kartoteki parafialnej przypisanej do każdej rodziny. Jak 
w każdy poniedziałek, lista ofiarodawców będzie umieszczona w gablocie.
Obecnie zamierzamy zakupić kolejną stację do dezynfekcji rąk, która zostanie umieszczona 
na piętrze kościoła. Będą z niej korzystać wszyscy udający się od tej strony na chór, do toa-
let i do salek. Jednak przede wszystkim będą korzystać z tej stacji dzieci, młodzież i dorośli, 
których spotkania formacyjne i duszpasterskie mają zacząć się w najbliższych tygodniach. 
Koszt takiej stacji to ok. 900 zł. Z góry dziękuję tym, którzy zechcą zasponsorować ją w czę-
ści lub w całości. Ofiary na ten cel również można wpłacać na konto parafii z odpowiednim 
dopiskiem lub przekazać w zakrystii.

ks. Eugeniusz Burzyk





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. Dawid Surmiak 

Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 24 stycznia
  7.00 † Justyna Faruga
  8.30 † Mieczysław i Maria Krauzowicz w r. śm.
10.00 † Józef Włoszek w 40 r. śmierci
11.30 † Ludwik Chrapek w 22 r. śmierci
18.00 † Zdzisław z rodzicami, teściami i 

szwagrem Kazimierzem
PONIEDZIAŁEK – 25 stycznia
  6.30 † Stanisław Kamiński 
  6.30 † Zofia Górka
  6.30 † Jan Pucka
18.00 † Henryk Górka w 15 r. śmierci
WTOREK – 26 stycznia
  6.30 † Artur Zwolski
18.00 † Anna Piotrowska w 1 r. śmierci
ŚRODA – 27 stycznia
  6.30  O błogosławieństwo Boże  

i zdrowie dla ks. Feliksa
  6.30 † Adam Mosor
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Tade-
usz Szyma; † Władysława Błażusiak; 
† Helena Wysopal; † Anna Liszka; † Ma-
ria Stokłosa; † Czesław Rymarczyk; 
† Aleksandra Pękala; † Edward Pałka

CZWARTEK – 28 stycznia
  6.30 † Stanisław Kamiński
  6.30 † Artur Zwolski
18.00  Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, 

opiekę MB i zdrowie dla Heleny 
z okazji 90 rocznicy urodzin

18.00 † Kazimierz Hanczar
PIĄTEK – 29 stycznia
  6.30 † Emil Kolber z rodzicami i teściami
18.00 † Helena Zakrzewska
18.00 † Mieczysław Firganek
SOBOTA – 30 stycznia
 6.30 † Jakub Kulig w 2 r. śmierci
 6.30 † Janina Babula
 6.30 † Tadeusz Żmuda
18.00 † Maria i Ludwik Faruga
NIEDZIELA – 31 stycznia
  7.00 † Teofil Baran w 22 r. śmierci z żoną 

Amelią w 4 r. śmierci
  8.30  Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, 

opiekę MB i zdrowie dla Barbary  
z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 
syna Rafała w 44 urodziny

10.00 † Jan Winczowski w 44 r. śmierci
11.30 † Józef Lichosyt w 13 r. śmierci
18.00 † Zofia Kubiczek w 8 r. śmierci  

z mężem Franciszkiem w 24 r. śm.

 1. W ramach ogólnopolskiej akcji „Caritas”, do 
puszek składamy ofiary na rzecz poszkodo-
wanych na skutek trzęsienia ziemi w Chorwa-
cji, które w dniach 29 grudnia i 6 stycznia  dot- 
knęło ten kraj. Puszki znajdują się przy wyjściu, 
wewnątrz kościoła. Równocześnie informuje-
my, że przed kościołem, w jego ogrodzeniu, 
a przede wszystkim na parkingu, pieniądze mo-
gą zbierać jedynie osoby, które mają zgodę Bi- 
skupa Bielsko-Żywieckiego, zatwierdzoną przez 
Księdza Proboszcza, oraz ogłoszoną każdora-
zowo podczas ogłoszeń parafialnych. W prze-
ciwnym wypadku osoby te robią to bezpra-
wnie i będzie interweniować Agencja Ochrony.

 2. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary. Również 
za ofiary, przez cały tydzień wpłacane na kon- 
to bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Mie-
dźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 
0075 5825 0001. Jak w każdy poniedziałek, li- 
sta ofiarodawców będzie umieszczona w gablocie.

 3. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr 
47 i 48, których prosimy o złożenie ofiar na 
sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na 
konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom Sta-
rych Bloków nr 44, 45 i 46 za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu.
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