
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi ka-
mieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, 
na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był 
zwalony”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie 
znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: „Strzeżcie się, 
żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imie-
niem i będą mówić: «Ja jestem» oraz «nadszedł czas». Nie chodźcie 
za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. 
To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mó-
wił do nich: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw 
królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; 
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym 
wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą 
was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec 
was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność 
do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać 
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, któ-
rej żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani 
się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni 
i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mo-
jego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy 
wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.
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Rozalia BajerRozalia Bajer

Zdaniem Daniel Nettle, gdy ktoś mówi, że jest zadowolony z życia, nie 
 ma na myśli stałego uczucia szczęścia; chodzi o to, że po zbilansowaniu 
przyjemności i cierpień uważa, iż na dłuższą metę wynik jest dodatni.

Jezus zapowiada, że chrześcijanie będą doświadczać przeróżnych 
cierpień oraz prześladowań, lecz w ostatecznym rozrachunku, w aspek-
cie zbawienia i życia wiecznego, „przez wytrwałość ocalą swoje życie”.

Sadi z Szirazu, jeden z największych poetów perskich XIII w., narzekał, 
że nie ma butów. Przechodząc obok wejścia do meczetu, zobaczył 
człowieka bez nóg. Przestał narzekać i szemrać przeciw złemu losowi.

33. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



Nowa kotłownia zacznie działać w tym tygodniuNowa kotłownia zacznie działać w tym tygodniu
W bieżącym tygodniu planowany jest rozruch nowej kotłowni gazowej i uruchomienie ogrzewania. 
W wyremontowanej generalnie kotłowni (starej kotłowni węglowej) zainstalowano 3 nowe kotły 
gazowe o odpowiednio obliczonej wydajności [każdy o mocy 70 kW], które połączono z kolektorem, 
rozprowadzającym ciepło na poszczególne systemy – obiegi grzewcze: kościół, kaplica dolna oraz 
salki na dwóch piętrach. Odnowiono sufit i wszystkie ściany, na podłodze i części ścian położono 
płytki. Piece połączono odpowiednią rurą ze skrzynką gazową, która znajduje się na ścianie kościo-
ła. W kominie wentylacyjnym zainstalowano 25-metrowy wkład ze stali nierdzewnej. Wymieniono 
starą instalację zasilania wody do kotłów, wraz zaworami, a także do zgodnego z przepisami od-
powiedniego odpływu ściekowego. Wykonano całkiem nową instalację elektryczną, wraz z nowo-
czesną rozdzielnią, dla zasilenia pieców i sterowania pompami kolektora rozdzielni cieplnej. Prace 
ukończono 30 września 2022 roku.

Modernizacja kotłowni w budynku kościoła, polegająca na demontażu starej kotłowni wę-
glowej i montażu nowych kotłów gazowych kondensacyjnych [w kaskadzie, każdy o mocy 
70 kW] wraz z oprzyrządowaniem i wykonaniem instalacji gazowej, będzie częściowo do-
finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. Kwota dotacji: 68.728 zł; wkładu własnego parafii: 171.983 zł.

Przyznane dofinansowanie obejmuje jedynie ok. 28 procent kosztów modernizacji naszej 
kotłowni. Nie dotyczy w najmniejszym stopniu wykonania nowej sieci centralnego ogrze-
wania w kościele, w jego podpiwniczeniu, w kaplicy dolnej, na dwóch piętrach salek i na 
korytarzach, wymiany instalacji elektrycznej z rozdzielnią, a także rozpoczętej wymia-
ny okien w całym obiekcie. Dlatego dziękujemy za systematycznie dokonywane wpłaty 
na powyższe cele. 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 internetowej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem sys-
temu CashBill.

ks. Eugeniusz Burzyk 



Zmarli 
Październik 2022:

† Rozalia Gibas, lat 80
† Kazimierz Wójcik, lat 74
† Wiesław Faruga, lat 67
† Wiesław Naparło, lat 65
† Władysław Mitoraj, lat 81
† Bronisława Górowicz, lat 84
† Anna Noworyta, lat 67
† Tadeusz Duda, lat 83
† Kamil Jakóbik, lat 38
† Stanisław Ślusarczyk, lat 91
† Zdzisław Jasiński, lat 75



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 

Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

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

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 13 listopada
  7.00 † Zbigniew Podosek
  8.30 † Wojciech Pilarski z dziadkami
10.00	 †	 Julia	Włoszek	w	37	r.	śmierci
11.30 † Wanda Radwan
18.00	 †	 Filomena	i	Jan	Kozik	z	zięciem	

Kazimierzem Hanczarem
PONIEDZIAŁEK – 14 listopada
		6.30	 †	 Wiesław	Naparło
  6.30 † Konstancja Gocal
18.00	 †	 Waleria	Jarosz	w	15	r.	śmierci	 

i	†	Stanisław	Jarosz	w	31	r.	śmierci
18.00	 †	 Janina	Miśkowiec
WTOREK – 15 listopada
		6.30	 †	 Bronisława	Górowicz
18.00	 †	 Krzysztof	Łęczycki	w	2	r.	śmierci
ŚRODA – 16 listopada
		6.30	 	 Dziękczynna	za	otrzymane	łaski	

z prośbą	o	błogosławieństwo	Boże	
i	opiekę	MB	dla	Moniki	z	okazji	
urodzin

		6.30	 †	 Grzegorz	Komendera	w	2	r.	śmierci
18.00	 	 Za	parafian
	 	 Intencje	modlitewne	przez	wstawien-

nictwo	Matki	Bożej	Bolesnej:	W	inten-
cji Bogu wiadomej; † Tadeusz Duda; 
†	 Kamil	 Jakóbik;	 †	 Anna	 Noworyta;	
† Kazimierz	Wójcik;	†	Wanda	Radwan;	
†	Wiesław	Bury;	†	Zdzisław	Jasiński;	

† Stanisław	Kozieł	(†	6.04.2022);	†	Je- 
rzy	Korczyk;	†	Bronisława	Gancarczyk; 
†	Ryszard	Błazenek;	†	Henryka	Zem-
brzycka

CZWARTEK – 17 listopada
		6.30	 †	 Bronisława	Górowicz
18.00 † Irena i Eugeniusz Kraus  

oraz	†	Antoni	Zalwowski
18.00 † Marta Hojdas  

(od	Chóru	„Canticum	Novum”)
PIĄTEK – 18 listopada
		6.30	 †	 Kazimierz	Wójcik
18.00	 †	 Janina	Wykręt	 

z	siostrami,	rodzicami	i	teściami
18.00 † Marta Hojdas
SOBOTA – 19 listopada
		6.30	 †	 Józefa	Okulewicz	w	2	r.	śmierci	 

z	mężem	Bolesławem	w	23	r.	śmierci
		6.30	 †	 Wiesław	Faruga
18.00 † Jerzy Borowczyk
NIEDZIELA – 20 listopada
		7.00	 †	 Marek	Fajfer	w	9	r.śmierci
		8.30	 †	 Zofia	Kubik	w	3	r.	śmierci
10.00	 †	 Jan	Heflich	z	rodzicami	i	teściami
11.30	 †	 Stanisław	Kolasa	w	26	r.	śmierci
18.00	 †	 Agata	Bednarz	z	synem	Józefem	

i rodzicami	oraz	bratem	
Bronisławem

 1. Dziękujemy klerykom naszego Seminarium Du- 
chownego w Krakowie za przeprowadzenie 
akcji powołaniowej w naszej parafii, a Księdzu 
Diakonowi za wygłoszone kazanie. Do puszek 
składamy ofiary na działalność Seminarium. Przy 
stolikach z prasą można nabyć pismo semina-
ryjne dotyczące formacji na tej uczelni.

 2. O 14.00, w kaplicy dolnej, Msza dla dzieci 
specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów.

 3. W bieżącym tygodniu za kwiaty oraz czystość 
w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy os. 
Paderewskiego nr 5 i 6. Ofiary można wpła-
cać w zakrystii, w kancelarii i na konto para- 

fii. Dziękujemy mieszkańcom os. Paderewskie- 
go nr 3 i 4 za ofiary złożone w ubiegłym ty-
godniu.

 4. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na nową  
kotłownię i wymianę okien. W przyszłą nie- 
dzielę – 20 listopada składka specjalna uzupeł- 
niająca na ten sam cel.

 5. Również w przyszłą niedzielę, jak w każdą trze- 
cią niedzielę miesiąca, do puszek będziemy 
składać ofiary na pomoc Syryjskiej Rodzinie, 
którą objęliśmy opieką.

 6. Po Mszy młodzież zaprasza do kawiarni na 
piętrze kościoła na kawę, herbatę i ciasto.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


