
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie świę-
ta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pocho-
dzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chce-
my ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei 
Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką 
odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowie-
czy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, 
wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, 
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie 
wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja 
jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój 
Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Oj-
cze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem 
na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos 
z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to 
i mówił: „Zagrzmiało!”. Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. 
Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale 
ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz 
władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę 
nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To po-
wiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

J 12, 20-33
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso zz  ProboszczemProboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Zgodnie z legendą Sybilla poprosiła Apolla o tyle lat życia, 
ile ziaren piasku zmieści się w garści. Z biegiem lat starzała 
się i kurczyła coraz bardziej, marząc o śmierci.

Jezus odwołuje się do nieuniknionego w przyrodzie procesu obu- 
mierania, bez którego nie ma owoców. Proces ten dotyczy także 
człowieka, przede wszyskim skutków jego życia.

Ksiądz Wacław Hryniewicz wspomina, jak razem z innymi 
dziećmi zbierał poziomki na cmentarzu: „Tak słodkich i do- 
brych nigdy potem nie jadłem i nie będę już jadł”.

ks. Eugeniusz Burzyk

5.   N i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u   –   R o k   B



Trwa remont generalny Sali KonferencyjnejTrwa remont generalny Sali Konferencyjnej
Prawie 6 lat temu przeprowadziliśmy remont sali konferencyjnej, a także pomieszczenia na jej za-
pleczu, które wydzieliliśmy, dobudowując specjalną ścianę. Wymienione zostały wtedy metalowe, 
nieszczelne okna, które zajmowały prawie całą ścianę. Powstała nowa instalacja elektryczna oraz 
CO; zamontowano nowe ledowe i oszczędnościowe lampy. Wykonano na zamówienie duże garde-
roby, gdyż sala może pomieścić ponad 60 osób. Wymieniliśmy wszystkie płytki podłogowe, które 
w wielu miejscach odchodziły i były popękane. Powodem był brak jakiegokolwiek ocieplenia prze-
wiązki, nad którą znajduje się Sala Konferencyjna. Po kilku latach, niektóre nowe płytki zaczęły się 
ruszać, bo przewiązkę mogliśmy ocieplić dopiero pod koniec ubiegłego roku, podczas prac elewa-
cyjnych. W czasie prac remontowych okazało się, że na skutek odmrożenia i ruchów tektonicznych 
[wstrząsów górotworu], które co jakiś czas odczuwalne są w naszej miejscowości, wszystkie płytki 
bez problemu odchodzą od podłoża. Zauważyliśmy, że podłoga, w sumie ponad 160 m2 osiadła kilka 
centymetrów, głównie w części środkowej. Zdecydowaliśmy, że podłoga zostanie uzupełniona i wy-
równana dodatkową wylewką, a zdjęte płytki, które zostały oczyszczone, będą położone na nowym 
mocniejszym kleju. Dodatkową przyczyną było zapewne i to, że przez 3 lata sala ta była jedyną 
wyremontowaną dużą salą, w której odbywały się także zabawy taneczne dzieci i młodzieży, zaan-
gażowanych w ruchach formacyjnych. Teraz do tego celu służy specjalna sala Oazy Dzieci Bożych. 
Bardzo często poszczególne grupy formacyjne, także dorosłych, przesuwały po płytkach ciężkie 
stoły, ustawiając je prawie za każdym razem na nowo. Teraz stoły będą umocowane na stałe.
W kolejnym etapie 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 działać po pandemii. Jestem przekonany, że kuchnia dla korzystających z niej 
osób będzie spełniać rolę integracyjną, przyczyniając się do rozwoju grup duszpasterskich i for-
macyjnych w naszej parafii. Przerobienie zaplecza sali konferencyjnej na kuchnię było możliwe 
dzięki ubiegłorocznemu remontowi plebanii. Wtedy z samej piwnicy można było przeprowadzić do 
ww. zaplecza wodę zimną, ciepłą, odpływ kanalizacyjny oraz siłę, która konieczna jest do zamon-
towania w kuchni płyty indukcyjnej. W kuchni zamontowany został duży przemysłowy wentylator. 
Przygotowana została instalacja elektryczna oraz internetowa dla profesjonalnego projektora, któ-
ry wraz z automatycznie wysuwanym ekranem zostanie zamontowany w tej sali.

Ks. Eugeniusz Burzyk



 1. W czwartek – 25 marca przypada Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu obcho-
dzimy Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy Św. 
o 18.00 zachęcamy do Duchowej Adopcji Dzie- 
cka Poczętego. Deklaracje znajdują się na sto-
likach z prasą. Do puszek będziemy składamy 
ofiary na Diecezjalny Dom Matki i Dziecka.

 2. Przypominamy, z powodu pandemii nie organi- 
zujemy przed świętami parafialnej całodziennej 
spowiedzi. Prosimy o skorzystanie z tego Sa- 
kramentu odpowiednio wcześniej. Okazja do 
spowiedzi jest codziennie: 20 minut przed Mszą 
poranną i 30 minut przed Mszą wieczorną – 
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

 3. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. W piątki 
o 17.30 na Drogę Krzyżową; w niedziele o 17.15 
na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które 
wygłosi ks. Tomasz. Podczas nabożeństwa bę- 
dzie zebrana tradycyjna składka na przygoto-
wanie Grobu Pańskiego.

 4. W czasie Wielkiego Postu obok obrazu Jezusa 
Miłosiernego, z lewej strony ołtarza, składamy 
do puszki ofiary na jałmużnę wielkopostną, 
w całości przeznaczoną na działalność para-
fialnej grupy Caritas.

 5. Przy stolikach z prasą można nabyć pascha- 

liki na stół wielkanocny, z których dochód prze-
znaczony jest na cele charytatywne. Paschaliki 
to małe świece, wzorowane na Paschale, który 
symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa. 
Można je zapalić na grobach bliskich jako 
symbol Zmartwychwstania i życia wiecznego.

 6. Są jeszcze do nabycia poświęcone różańce 
z krzyżem św. Benedykta, który oddala od nas 
duchowe i fizyczne niebezpieczeństwa, szcze-
gólnie te związane z czarami, otruciem i kusze- 
niem przez szatana.

 7. Od dzisiaj można nabyć figurki Zmartwych-
wstałego Jezusa w ozdobnych torebkach, za-
równo na stół wielkanocny, jak i na świąteczne 
prezenty.

 8. Dziękujemy za składane ofiary podczas dzisiej- 
szej składki specjalnej.

 9. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowie- 
dzialni są mieszkańcy bloków nr 8 i 9 z Osiedla 
Paderewskiego, których prosimy o złożenie ofiar 
na sprzątanie w zakrystii lub wpłatę na konto. 
Dziękujemy mieszkańcom bloku nr 6 i 7 z tego 
osiedla za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 10. Przypominamy o zachowaniu w kościele zasad 
sanitarnych. Przy stolikach z prasą można na-
być jednorazowe maski medyczne.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne



NIEDZIELA – 21 marca
  7.00 † Justyna Faruga
  8.30 † Franciszek Piotrowski w 10 r. śm.
10.00 † Antoni i Czesława Korczyk  

z rodzicami
11.30 † Bogdan Andreas  

z wnukiem Pawłem
18.00 † Józef Szczerba

PONIEDZIAŁEK – 22 marca
  6.30 † Piotr Skupin
  6.30 † Elżbieta Nycz
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II: † Stefania 
Duda z rodzicami; † Ewa Harężlak; 
†  Helena Papuga w 10 r. śmierci; 
†  Jan Rusek; † Wanda Pydyn; † Wła- 
dysława Danek;  † Maria Chowaniec; 
† Franciszek Porwisz; † Mariusz Ma-
chajski; † Helena Wójcik; † Jerzy Ja-
rosz; † Stefania Kwaśniak; † Zofia Ka- 
mińska; † Kazimierz Solich; † Czesła-
wa Żmudka; † Beata Wojnar

WTOREK – 23 marca
  6.30 † Władysława Danek
18.00 † Władysław Kłeczek

ŚRODA – 24 marca
  6.30 † Józef Czopek
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Janina 
Babula; † Tadeusz Żmuda; † Piotr 
Waliczek; † Kazimierz Hanczar; † To-
masz Sonnak; † Mieczysław Firga- 
nek; †  Józef Rąba; † Krzysztof Łę-
czycki; † Zofia Górka

CZWARTEK – 25 marca
 6.30 † Waldemar Milc
 6.30 † Jan Rusek
18.00 † Antoni Brożek w 21 r. śmierci
18.00 † Artur Zwolski

PIĄTEK – 26 marca
  6.30 † Józef Bułka w 7 r. śmierci
18.00    Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże, opiekę MB i zdrowie dla 
Anny z okazji 80. rocznicy urodzin

18.00 † Adam Mosor

SOBOTA – 27 marca
  6.30 † Anastazja Kiełtyka
  6.30 † Jan Rusek
  6.30 † Maciej Gramatyka
18.00  O błogosławieństwo Boże i potrze-

bne łaski dla Anny i Piotra

NIEDZIELA – 28 marca
  7.00 † Bronisława i Stanisław Krawczyk 

z rodzicami
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 6 r. śmierci
10.00 † Mieczysław Korczyk w r. śmierci
11.30 † Marek Korczyk w 30 r. śmierci
18.00 † Stanisław Pabian w 22 r. śmierci

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