
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszy-
li Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać 
w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwie-
niem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? 
I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cie-
śla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż 
nie żyją tu u nas także Jego siostry?”. I powątpiewali o Nim. 
A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich 
krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważo-
ny”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku 
chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedo-
wiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso Niedzielne espresso zz  ProboszczemProboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

„Król Gustaw V, który był krótkowidzem, wręczył omyłkowo dy- 
plom Literackiej Nagrody Nobla stojącemu obok kamerdyne-
rowi: „Była to jedna z nielicznych nagród Nobla, która trafiła do 
właściwych rąk”.

Trudno wyobrazić sobie rozwój bez wysiłku naukowców czy twór- 
ców. Czasem jednak zbyt wielką wagę przywiązujemy do wy-
kształcenia. W rodzinnym mieście powątpiewano w Jezusa dla-
tego, że był cieślą.

Tomáš Bata, założyciel znanej firmy obuwniczej, ukończył  
tylko szkołę podstawową, nie miał żadnego tytułu, poza napi- 
sem „Szef” na drzwiach gabinetu. Powstała też „Akademia Han-
dlowa Tomáša Baty”.

ks. Eugeniusz Burzyk

14. Niedziela Zwykła –  ROK B



Od wielu lat na wewnętrznych ścianach plebanii pojawiały się pęknięcia, czasem większe, ale często 
całkiem nieduże. W sobie naliczyliśmy ich ponad 40. Wszystkie zostały usunięte, a korytarze pomalowa-
ne. W ubiegłym roku dosyć często zdarzały się bardzo odczuwalne ruchy górotworu, których powodem 
są zapewne prace eksploatacyjne w naszej kopalni. Za radą Dyrekcji wszystkie wstrząsy zgłaszamy pod 
specjalnym numerem telefonu: 32 716 564 99. Numer jest czynny całą dobę. Mogą z niego korzystać 
wszyscy mieszkańcy naszej Gminy.

Usuwanie pęknięć na ścianach plebaniiUsuwanie pęknięć na ścianach plebanii



W ubiegłym tygodniu zamontowaliśmy w Sali Konferencyjnej projektor i automatycznie wysuwany ekran 
oraz system nagłośnienia. Sprzęt wykorzystywany będzie przez kapłanów i animatorów prowadzących 
spotkania grup dorosłych, młodzieży i dzieci. Będzie także pomocny w spotkaniach formacyjnych, przy-
gotowujących do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Wystarczy podłączyć przenośny komputer do 
gniazdka i cała jego treść może zostać wyświetlona na ekranie. Całość zostanie doposażona o przenośny 
mikrofon. W najbliższą niedzielę – 11 lipca składka specjalna m.in. przeznaczona będzie na ww. wypo-
sażenie tej sali. Ofiary można składać przez cały tydzień w kościele lub w zakrystii, a także wpłacając 
na konto bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 
0075 5825 0001 – z odpowiednim dopiskiem. Jest także możliwość wpłaty na parafialnej stronie inter-
netowej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill.

Nowy zestaw multimedialny w Sali KonferencyjnejNowy zestaw multimedialny w Sali Konferencyjnej



NIEDZIELA – 4 lipca
  7.00 † Mieczysław Ichniowski
  8.30 † Wiesław Pysz w 1 r. śmierci
10.00 † Henryk Wajdzik w 13 r. śmierci
11.30 † Zofia Chowaniec w 1 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Janina Szczerba
PONIEDZIAŁEK – 5 lipca
 6.30 † Wiktor Wyrwa
18.00 † Maria Wilk w 1 r. śmierci
WTOREK – 6 lipca
  6.30 † Jan Baniak
18.00  † Ryszard Telega w 1 r. śmierci
ŚRODA – 7 lipca
  6.30 † Franciszek Kubica w 2 r. śmierci
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o szczę-
śliwy przebieg operacji; † za zmarłych 
polecanych naszej modlitwie w wypo-
minkach rocznych; † Dorota Matusz; 
† Jolanta Stanek; † Maria Czardyban; 
† Stanisława Saternus; † Czesław Le- 
pianka; † Eugeniusz Bigos; † Franci-
szek Porwisz; † Piotr Waliczek

CZWARTEK – 8 lipca
  6.30 † Felicja Fetko w 6 r. śmierci z synem 

Januszem w 5 r. śmierci
18.00 † Elżbieta Korczyk
PIĄTEK – 9 lipca
 6.30 † Jan Baniak
18.00 † Stanisław Korczyk w r. śmierci
SOBOTA – 10 lipca
  6.30 † Mieczysław Pudełko
18.00 † Andrzej Przemyk
NIEDZIELA – 11 lipca
  7.00 † Henryk Serafin z rodzicami
  8.30 † Zdzisław Ogórek w 12 r. śmierci
10.00 † Marian Stykowski w 10 r. śmierci
11.30  Roczki: 
18.00 † Aleksandra Kufta w 1 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

Intencje mszalneIntencje mszalne

 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na potrze-
by naszej diecezji i pracę Sądu Biskupiego.

 2. Przy stolikach z prasą są do nabycia krzyże 
franciszkańskie „San Damiano”, m.in. z Mat-
ką Bożą Bolesną pod krzyżem Jezusa, a także 
różańce z relikwiami s. Faustyny, służące do 
odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego.

 3. W przyszłą niedzielę – 11 lipca składka spe-
cjalna na prowadzone prace remontowe, szcze- 
gólnie na zamontowany projektor i ekran 
w Sali Konferencyjnej.

 4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy ulic: Obozowa (pra- 
wa strona) i Liliowa. Dziękujemy mieszkań-
com ulic: Obozowa (lewa strona), Jaśminowa, 
Storczykowa, Irysowa za ofiary złożone w ubie- 
głym tygodniu.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

W ubiegłym tygodniu wymieniona została górna 
część parafialnej tablicy informacyjnej – przy 
wjeździe od ul. Prymasa Wyszyńskiego. Z powodu 
warunków atmosferycznych, a przede wszystkim 
promieni słonecznych, gdyż jest to strona połu-
dniowo-zachodnia, w ciągu kilku lat uległa znisz-
czeniu, wskutek czego stała się nieczytelna. Obec- 
nie użyto technologii bardziej odpornej na warun- 
ki atmosferyczne.

Odnowiona parafialna Odnowiona parafialna 
tablica informacyjnatablica informacyjna


