
Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, aby-
ście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyja-
ciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 
wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co 
czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmi-
łem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście 
szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam 
Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.
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Sándor Márai twierdzi, że na nikim nie można polegać, od ludzi nicze- 
go nie można oczekiwać, to jest naturalne.

Jezusa oczekuje od uczniów bezgranicznej miłości bliźniego, na 
wzór samego Boga – aż do oddania życia.

Święty Maksymilian Kolbe nie robił tego, czego oczekiwali od niego 
ludzie, ale realizował przykazanie miłości.

Uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego

ks. Eugeniusz Burzyk

Jak realizować w codziennym życiu przykazanie miłości?
Ludzie rzadko mają okazję, by oddać życie za drugiego człowieka. 
Zresztą chrześcijaństwo nie wymaga od nas, byśmy szukali takiej 
okazji. Czasem wyrazem heroicznej miłości może być świadectwo 
dobrego i przykładnego życia, które nawraca i zmienia bliźnich. 
„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczy-
cieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” – napisał 
papież Paweł VI na temat ewangelizacji w świecie współczesnym.



3 nowe piece połączone z kolektorem  3 nowe piece połączone z kolektorem  
i 70 m wodnej instalacjii 70 m wodnej instalacji

W kotłowni zainstalowano 3 nowe piece gazowe, o odpowiedniej – obliczonej wydajności, które 
połączono z kolektorem, rozprowadzającym ciepło na poszczególne systemy – obiegi grzewcze: ko-
ściół, kaplica oraz salki na dwóch piętrach. Na podłodze położono płytki pod instalacje grzewcze. 
Trwa wymiana starej instalacji zasilania wody do kotłów, wraz zaworami, a także do zgodnej z prze-
pisami umywalki w kotłowni, oraz odpowiedniego odpływu ściekowego – w sumie ok. 70 metrów 
bieżących. W najbliższym czasie zostanie zakończona modernizacja kotłowni: ściany, sufity, podło-
ga, wykonanie całkiem nowej instalacji elektrycznej, wraz z nowoczesną rozdzielnią elektryczną, 
dla zasilenia i sterowania pompami kolektora rozdzielni cieplnej.
Pomieszczenia starej kotłowni i magazynu, a także te, w których trwały prace montażowe, zostały 
wysprzątane, a części metalowe, pozostały gruz i śmieci załadowano i wywieziono na złom oraz 
składowisko śmieci.

Bóg zapłać ofiary składane na powyższe cele. Mamy jeszcze do zapłacenia 
część rachunków za 3 piece, kolektor oraz instalację. Ofiary można wpłacać 
przez cały tydzień – w kościele lub w zakrystii, a także na konto bankowe pa-
rafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 
0075 5825 0001 – z odpowiednim dopiskiem. Jest także możliwość wpłaty na 
parafialnej stronie internetowej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem 
systemu CashBill. Składka specjalna uzupełniająca w niedzielę – 21 sier- 
pnia również będzie przeznaczona na ten cel.

ks. Eugeniusz Burzyk





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. Michał Styła 

Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

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

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 14 sierpnia
  7.00 † Marian Jankowski
  8.30 † Łukasz Naglik w 25 r. śmierci
10.00 † Janina Tempińska w 1 r. śmierci
11.30  W intencji pewnej rodziny o błogo-

sławieństwo Boże i opiekę Matki 
Bożej

18.00 † Jerzy Korczyk
PONIEDZIAŁEK – 15 sierpnia
  7.00 † Damian Grządziel
  8.30 † Józef Nowak
10.00 † Maria i Władysław Koczy  

z wnukiem Grzegorzem
11.30 † Ryszard Błazenek
18.00 † Edward Jakóbik
WTOREK – 16 sierpnia
  6.30 † Henryka Zembrzycka
18.00 † Tadeusz Pająk w 10 r. śmierci
ŚRODA – 17 sierpnia
  6.30 † Stanisław Kozieł († 23.06.2022)
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: w inten-

cji chorych odwiedzanych przez ks. Mi- 
chała; † Maria Stawowczyk; † Stani-
sława Ptaszek; † Helena Suwała; † Ste- 
fania Kalisz; † Stanisław Górka; † Jad- 
wiga Chromy; † Bronisława Gancar-
czyk; † Janusz Stadnik; † Jerzy Korczyk; 
† Krystyna Kurek; † Bogusława Baran

CZWARTEK – 18 sierpnia
  6.30 † Bartosz Łęcki
18.00 † Łukasz Łaczny w 24 r. śmierci
PIĄTEK – 19 sierpnia
  6.30 † Zenon Stachura
18.00 † Ryszard Błazenek
SOBOTA – 20 sierpnia
  6.30 † Aleksander Zemlik
18.00 † Maria i Jakub Rząńca
NIEDZIELA – 21 sierpnia
  7.00 † Justyna Faruga w 2 r. śmierci
  8.30 † Franciszek Janus
10.00 † Albina i Stanisław Kaczkoś
11.30 † Irena Surzyn w 14 r. śmierci
18.00 † Ryszard Błazenek

 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na Semina-
rium Duchowne w Krakowie, gdzie studiują 
klerycy z naszej diecezji.

 2. W poniedziałek – 15 sierpnia obchodzimy 
uroczystość Wniebowzięcia NMP. Po każdej 
Mszy, które odprawiane będą w porządku nie- 
dzielnym, poświęcone zostaną kwiaty i zioła.

 3. Przy stolikach z prasą do nabycia latarki le-
dowe – w formie breloków do zawieszania 
w pojazdach, które otrzymali kierowcy podczas 
błogosławieństwa. Jest także książka ks. Dawi-
da, na podstawie jego pracy doktorskiej, ró-
żańce z krzyżem św. Benedykta, które chronią 
przed niebezpieczeństwami duchowymi i fizycz- 
nymi oraz różańce z relikwiami św. Siostry 
Faustyny do odmawiania Koronki.

 4. W tym tygodniu za kwiaty i czystość w koś-
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych 

Bloków nr 12, 13 i 14. Ofiary można wpłacać 
w  zakrystii, w kancelarii, a także na konto 
parafii. Dziękujemy mieszkańcom Starych Blo- 
ków nr 7, 8 i 9 za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.

 5. Bóg zapłać za ofiary złożone na nowe piece 
oraz ich instalację w remontowanej kotłow-
ni. W przyszłą niedzielę składka specjalna uzu- 
pełniająca na ten sam cel.

 6. W sobotę – 27 sierpnia Parafialne Koło Ra- 
dia Maryja organizuje pielgrzymkę do Zako-
panego. Wyjazd spod Domu Kultury o 6.30. 
Koszt wyjazdu – 50 zł. Szczegóły oraz zapisy 
w zakrystii lub pod tel. 609 322 346. 

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