
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bra-
tu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: 
„Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”. 
Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwo-
ści, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależ-
ne od jego mienia”. I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamoż-
nemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: 
«Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł: 
«Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i  tam 
zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie 
zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj». 
Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej 
duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?». Tak 
dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty 
przed Bogiem”.

Łk 12, 13-21
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

W filmie „Buddenbrokowie” Jan poucza syna: „Za dnia zajmuj się inte- 
resami, ale tylko takimi, które nie będą Cię niepokoiły w nocy”.

Jezus nie potępia bogactwa samego w sobie, a jedynie przestrzega 
przed chciwością i gromadzeniem pieniędzy za wszelką cenę.

„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie; komu 
więc przypadnie to, coś przygotował?” – przestrzega nas Jezus.

18. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk

Co z naszymi oszczędnościami?
Wielu ludzi nie ma żadnych oszczędności, chociaż bardzo chciałoby 
mieć, nawet marzą o tym, by stać się bogatymi. Gromadzenie czy 
oszczędzanie pieniędzy jest rzeczą dobrą i pożyteczną, jednak po-
winno mieć przede wszystkim cel duchowy.



900 m rur w podpiwniczeniu, instalacja rozdzielacza i pomp900 m rur w podpiwniczeniu, instalacja rozdzielacza i pomp
Mimo iż kotłownia jeszcze nie została ukończona, rozpoczęła się w niej instalacja rozdzielacza 
i pomp. Urządzenie to będzie starować ciepłem, rozdzielając go na kościół, dolną kaplicę i salki na 
piętrach kościoła, wraz z korytarzami W sumie instalowane są 3 grupy pompowe. Prace montażowe 
rozdzielacza i pomp potrwają kilka tygodni. 
Obecnie wszystkie rury – biegnące od nowych grzejników kościoła i salek, zostały doprowadzone 
do kotłowni [w sumie ponad 900 metrów], zamontowano je na odpowiednich uchwytach i w profe-
sjonalnej izolacji. W następnym etapie trzeba będzie doprowadzić kolejnych kilkaset metrów rur 
z kaplicy dolnej i połączyć je z ww. rozdzielaczem ciepła w kotłowni.
Rury są ocynkowane, mają różne średnice: 18, 22, 28, 35 i 42 mm [w zależności od potrzeb projekto-
wo-konstrukcyjnych]. Doprowadzać będą ciepłą wodę z kotłowni do wszystkich pionów, a  w sumie  
do ponad 1,5 tys. żeberek, zarówno do grzejników zamontowanych ostatnio w kościele i w salach 
na drugim piętrze, jak i zamontowanych wcześniej na całym korytarzu pierwszego piętra kościoła 
oraz znajdujących się w salkach. Do niektórych ścian, o grubości ok. 50 cm, musiano użyć specjal-
nej otwornicy do żelbetonu, o średnicy 120 mm.

Dziękujemy za systematycznie ofiary składane prawie codziennie na ten cel. Ofiary można 
wpłacać przez cały tydzień – w kościele lub w zakrystii, a także 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 interneto-
wej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill.

ks. Eugeniusz Burzyk



KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na sierpień 2022KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na sierpień 2022
Intencja powszechna:  Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzy-
sem ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot, 
w których żyją.
Intencja parafialna: Módlmy się za tych, którzy pielgrzymują do Pani Jasnogórskiej, wypraszając 
potrzebne łaski dla siebie i rodzin z naszej parafii oraz o trzeźwość naszego narodu.



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
NIEDZIELA – 31 lipca
  7.00 † Stanisław Bożek w 17 r. śmierci
  8.30 † Jan Pałys w 23 r. śmierci
10.00 † Helena i Ludwik Mitoraj
11.30 † Tadeusz Pieczonka w 3 r. śmierci
18.00 † Edward Jakóbik
PONIEDZIAŁEK – 1 sierpnia
  6.30 † Bogusława Korczyk
18.00 † Eugeniusz Kiełtyka w 20 r. śmierci
WTOREK – 2 sierpnia
  6.30 † Jagoda Barańczyk
18.00 † Anna Dzidek w r. śmierci
ŚRODA – 3 sierpnia
  6.30 † Władysław Majda
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † za 
zmarłych polecanych naszej modlit-
wie w wypominkach rocznych; † Zenon 
Stachura; † Ryszard Błazenek; † Jad-
wiga Chromy; † Stanisław Górka; † Ma- 
ria Stawowczyk; † Stanisława Ptaszek; 
† Józefa Zając w 14 r. śmierci z rodzi-
cami i teściami

CZWARTEK – 4 sierpnia
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00  W intencji Ojca Świętego Franciszka, 

biskupów i kapłanów (Koło Radia 
Maryja)

PIĄTEK – 5 sierpnia
  6.30 † Anna Michewicz
18.00 † Irena Milz w 1 r. śmierci  

z mężem Waldemarem
SOBOTA – 6 sierpnia
  6.30 † Domicela Duda
18.00 † Otylia i Eugeniusz Latuszek  

z rodzicami
NIEDZIELA – 7 sierpnia
  7.00 † Zbigniew Apryas w 3 r. śmierci
  8.30 † Adam Czopek w 5 r. śmierci  

i Maria Czopek w 17 r. śmierci
10.00 † Stanisław Winczowski w 11 r. śm.
11.30 † Helena Bryś
12.30  Msza święta chrzcielna
18.00 † Marian Fuja w 4 r. śmierci

 1. Rozpoczynamy miesiąc trzeźwości i absty- 
nencji. W tym czasie w sposób szczególny mo- 
dlimy się za tych, którzy mają problemy w tej 
sferze życia. Polecamy ich Miłosiernemu Bo- 
gu przez wstawiennictwo naszych patronów: 
Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Pawła II.

 2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwar-
tek i piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 
17.00 do 18.00.

 3. W sobotę – 6 sierpnia obchodzimy Święto 
Przemienienia Pańskiego. Msze św. o 6.30 
i 18.00. W tym dniu, od godz. 9.00, swoich 
chorych odwiedzą Ksiądz Proboszcz i ks. Mi- 
chał, natomiast od godz. 8.00 ks. Adam. 
Prosimy ich zgłaszać zakrystii lub w godzi-
nach urzędowania kancelarii.

 4. Przy stolikach z prasą do nabycia latarki le- 
dowe – w formie breloków do zawieszania 
w swoich pojazdach, które otrzymali kierow-
cy podczas błogosławieństwa w ubiegłą nie-
dzielę. Jest także książka ks. Dawida, na pod- 
stawie jego pracy doktorskiej, różańce z krzy- 
żem św. Benedykta, które chronią przed 
niebezpieczeństwami duchowymi i fizyczny-
mi oraz różańce z relikwiami św. Siostry 
Faustyny do odmawiania Koronki.

 5. W tym tygodniu za kwiaty czystość w koście-
le odpowiedzialni są mieszkańcy Starych Blo- 
ków nr 4, 5 i 6. Ofiary można wpłacać w za- 
krystii, w kancelarii i na konto parafii. Dzię-
kujemy mieszkańcom Starych Bloków nr 1, 
2 i 3 za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 6. W przyszłą niedzielę – 7 sierpnia do puszek 
będziemy składać ofiary na działalność dusz-
pasterską i ewangelizacyjną naszej diecezji.

 7. Po Mszy Świętej [dotyczy Mszy dopołudnio-
wych] młodzież zaprasza do kawiarni na 
piętrze kościoła na kawę, herbatę, domowe 
ciasto, oryginalne napoje i desery.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


