
Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści 
dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. 
Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy 
diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby 
się stał chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: «Nie sa-
mym chlebem żyje człowiek»”. Wówczas wyprowadził Go w  górę, 
pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł 
do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo 
mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upad-
niesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu 
odrzekł: „Napisane jest: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał po-
kłon i Jemu samemu służyć będziesz»”. Zaprowadził Go też do Jero-
zolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś 
Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: «Aniołom 
swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli», i «na rękach nosić Cię 
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»”. Lecz Jezus 
mu odparł: „Powiedziano: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego»”.Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od 
Niego aż do czasu.
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Rozalia BajerRozalia Bajer

Leszek Kołakowski uważa, że diabeł odwołuje się do naszej miłości: 
do człowieka, narodu, ojczyzny, ludzkości, idei, prawdy, Boga, spra-
wiedliwości czy wiary. 

Mimo iż szatan usiłował podejść Jezusa z różnych stron, przedsta-
wiając atrakcyjne propozycje, za każdym razem spotykał się nie tylko 
z odmową, ale i ripostą.

Leonardo Sciascia twierdzi, iż diabeł tak zmęczył się tym kuszeniem, 
że odtąd wszystkie sprawy pozostawił ludziom, którzy potrafią zała-
twić je lepiej od niego.

1. Niedziela Wielkiego Postu

ks. Eugeniusz Burzyk



Nowa rozdzielnia prądowa w kaplicy dolnejNowa rozdzielnia prądowa w kaplicy dolnej
Od 2 tygodni oświetleniem i napięciem w kaplicy 
dolnej steruje nowoczesna, profesjonalna rozdziel-
nia prądowa. Podczas montażu została sprawdzo-
na instalacja elektryczna, usunięto niepotrzebne 
przewody, przełączniki i bezpieczniki, równocze-
śnie uporządkowano pozostałe. Zainstalowano no- 
we przełączniki i bezpieczniki. Zmieniono część in- 
stalacji elektrycznej, dotyczącej przede wszystkim 
konfesjonałów, projektora i ekranu.
Ofiary na powyższe prace można składać przez cały 
tydzień w kościele lub w zakrystii, a także wpła- 
cając na konto bankowe parafii: Bank Spółdziel-
czy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 
2002 0075 5825 0001 – z odpowiednim dopiskiem. 
Jest także możliwość wpłaty na parafialnej stronie internetowej: www.ma-
terdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill.

ks. Eugeniusz Byrzyk



 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na pomoc 
uchodźcom wojennym z Ukrainy. Polecamy 
ten cel Waszej szczególnej ofiarności.

 2. O godz. 14.00 w kaplicy naszego kościoła od- 
prawiona zostanie Msza Święta dla dzieci spe- 
cjalnej troski, ich rodziców i opiekunów.

 3. W czwartek – 10 marca, po wieczornej Mszy, 
w Sali Konferencyjnej odbędzie się katecheza 

dla dorosłych, na którą zapraszamy pragną- 
cych pogłębić swoją wiedzę religijną.

 4. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: w piąt- 
ki o 17.30 na Drogę Krzyżową, w niedzielę 
o 17.15 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, 
które wygłosi ks. Adam. Podczas nabożeństwa 
będzie zebrana składka na przygotowanie Gro- 
bu Pańskiego i Ciemnicy, wraz z kwiatami.
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SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJSKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
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Zgodnie z dekretem biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla, z dnia 12 stycznia 2022 roku, w pa-
rafiach liczących ponad 5 tys. wiernych, do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, spośród zgłoszonych 
kandydatów, należało wybrać 5 członków. W niedzielę – 27 lutego, przed i po każdej Mszy Świętej, 
odbywały się wybory.
Zgodnie z ww. dekretem, w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą z urzędu: proboszcz, 
wikariusze, diakoni i katecheci pracujący w parafii. Ponadto proboszcz mianuje przedstawicieli z po-
szczególnych grup i ruchów duszpastersko-formacyjnych, a także osobę, której obecność uważa za 
korzystną dla realizacji celu i zadań Rady.

CZŁONKOWIE Z URZĘDU
    1. Ks. Eugeniusz Burzyk [przewodniczący]
    2. Ks. Tomasz Łata
    3. Ks. Michał Styła
    4. Ks. Dawid Surmiak
    5. Agnieszka Zając

CZŁONKOWIE Z WYBORU
    1. Łukasz Giza 
    2. Bożena Golik 
    3. Janusz Hałat 
    4. Jerzy Zajda 
    5. Anna Żwirowska-Folga 

CZŁONKOWIE Z MIANOWANIA PROBOSZCZA
    1. Szymon Andrzejczak 
    2. Danuta Jęczmyk
    3. Kajetan Kojm
    4. Jacek Kubik

    5. Małgorzata Kuderska
    6. Agnieszka Moskal 
    7. Agnieszka Wilk

fot. ks. Piotr Honkisz



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

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 6 marca
  7.00 † Józef Kusiński w 19 r. śmierci z rodzi-

cami Heleną i Stanisławem oraz bra-
tem Ludwikiem

  8.30 † Julian Rzeszowski z rodzicami  
i teściami

10.00 † Tadeusz Wajdzik w 7 r. śmierci
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Teresy i Janusza 
Bassara z okazji 35. rocznicy ślubu

12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Wanda i Jan Pydyn z bratem 

Zenonem
PONIEDZIAŁEK – 7 marca
  6.30 † Eugeniusz Sporysz
  6.30 † Czesława Łopatka
  6.30 † Władysława Nowak
18.00 † Konstancja i Józef Gocal
18.00 † Jarosław Górnicki
WTOREK – 8 marca
  6.30 † Marta Cebularz
18.00  † Elżbieta Barańska
ŚRODA – 9 marca
  6.30 † Emilia Pasko
  6.30 † Władysław Skiba

18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Kry-
styna Bartczak; † Marek Maciejczyk; 
† Józef Marcińczyk; † Sławomir Patyk; 
† Bronisław Kubik; † Waleria Szostek; 
† Helena Bojda; † Waleria Nawalany; 
† Helena i Czesław Jasiewicz; † Sta-
nisława Mateja; † Halina Czopek

CZWARTEK – 10 marca
  6.30 † Czesława Łopatka
  6.30 † Józef Kamiński
18.00 † Edward Wolas
PIĄTEK – 11 marca
  6.30 † Eugeniusz Sporysz
18.00 † Janina Kurowska z mężem 

Władysławem
SOBOTA – 12 marca
  6.30 † Marta Cebularz
  6.30 † Andrzej Bielenin
18.00 † Adam Brzeziecki w 1 r. śmierci
NIEDZIELA – 13 marca
  7.00 † Włodzimierz Kokoszka
  8.30 † Wojciech Pilarski z dziadkami
10.00 † Jan i Wanda Ziółkowscy z rodzicami
11.30  Roczki: Alicja Marszałek
18.00 † Zofia i Czesław Łukawski  

z zięciem Piotrem

 5. Przy stolikach z prasą można nabyć Pascha-
liki, które symbolizują Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Zapalimy je na świątecznych sto- 
łach podczas wielkanocnego śniadania. Są zna- 
kiem obecności Zmartwychwstałego Chrystu-
sa w codziennym życiu rodziny. Można je 
także zapalić na grobach bliskich, nie tylko 
jako wyraz pamięci czy wspólnoty, ale prze- 
de wszystkim jako symbol Zmartwychwsta-
nia i życia wiecznego. Dochód z Paschalików 
przeznaczony jest na pracę duszpasterską, 
ewangelizacyjną charytatywną w parafii.

 6. Są również poświęcone różańce z krzyżem 
św. Benedykta, który oddala duchowe i fizycz-
ne niebezpieczeństwa; różańce z relikwiami 
s. Faustyny, a także „Zdrapka Wielkopostna”, 
z polami do odkrycia na każdy dzień Wielkie-
go Postu.

 7. W przyszłą niedzielę – 13 marca składka spe- 
cjalna na prace remontowe, przede wszys-
tkim na wymianę pieca oraz instalacji central- 
nego ogrzewania w naszym kościele. Do pu-
szek będziemy składać ofiary na cele misyjne 
– dla dzieci Afryki.

 8. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloków 3 i 5 z Osie-
dla Słowackiego. Ofiary można wpłacać w za- 
krystii, w kancelarii lub na konto parafii. Dzię- 
kujemy mieszkańcom bloków 15 i 16 z Osie- 
dla Paderewskiego za ofiary złożone w ubie-
głym tygodniu.

 9. W czasie Wielkiego Postu obok obrazu Jezu-
sa Miłosiernego, z lewej strony ołtarza, skła- 
damy do puszki ofiary na jałmużnę wielko-
postną, w całości przeznaczoną na działal-
ność parafialnej grupy Caritas.


