
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wy-
sokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz sie-
bie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili 
z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mó-
wiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był 
także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To 
jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, 
urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. 
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż 
tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bo-
wiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. 
I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego kró-
lestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze 
Mną będziesz w raju”.

Łk 23, 35-43
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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

Zdaniem księdza profesora Wacława Hryniewicza, agresja wobec 
grzesznika sprzeczna jest z nauczaniem Jezusa: „Trzeba mieć więcej 
zrozumienia i współczucia dla człowieka, nawet na dnie jego upadku 
i zatracenia się”.

Czasem podejrzewamy, że nawrócenie tak zwanego Dorego Łotra 
mogło nie być szczere. Wisząc na krzyżu, że miał żadnej alternatywy. 
Może zwyczajnie blefował, w myśl zasady: niczego nie tracę, a mogę 
zyskać wszystko.

Ksiądz profesor Józef Tischner widzi niebezpieczeństwo dla spowied- 
nika, który może wcielać się w rolę sędziego, prokuratora czy oficera 
śledczego: „Pojawia się ono wtedy, gdy spowiednik nie ma zakorzenie-
nia w Ewangelii”.

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

ks. Eugeniusz Burzyk

Jakim królem jest Jezus?
Czasem chcielibyśmy widzieć w Jezusie takiego Króla, który pomógłby 
nam rozprawić się z wrogami. Tymczasem jest On Królem, który pokor-
nemu, nawróconemu łotrowi obiecuje: „Dziś ze mną będziesz w raju”.



Wymieniliśmy w kościele kolejne 4 okna Wymieniliśmy w kościele kolejne 4 okna 
W ubiegłym tygodniu, mimo niezbyt sprzyjającej pogody, wymieniliśmy w kościele kolejne 4 okna, 
po lewej stronie od głównego wejścia. Obecnie wymienione są wszystkie okna na parterze kościoła, 
czyli w jego zasadniczej jego części. Pozostaje jeszcze tylko kilka bardzo dużych okien na chórze, 
3 w zakrystii i w 4 salach na 2. piętrze, z których część jest na razie nieużywana. Wymiana nawet 
jednego najmniejszego okna znacznie obniża zużycie energii do ogrzewania kościoła.

Dziękujemy za dokonywane wpłaty na powyższy cel, także za ofiary wpłacone podczas 
składki specjalnej w ubiegłą niedzielę oraz na konto bankowe parafii: Bank Spółdzielczy 
w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 – z odpowied-
nim dopiskiem. Dziś - 20 listopada - składka specjalna uzupełniająca będzie przezna-
czona na ten sam cel. Jest także możliwość wpłaty na parafialnej stronie internetowej:  
www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill. Wszystkie ofiary są wpisywa-
ne do parafialnej kartoteki.

ks. Eugeniusz Burzyk 



 1. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę mie-
siąca, do puszek składamy ofiary na pomoc 
Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.

 2. Od pierwszej Niedzieli Adwentu – 27 listopa- 
da, 15 minut przed Mszą Świętą o godz. 7.00 
i 10.00, przez cały rok odczytywać będziemy 
nowe wypominki za zmarłych.

 3. W sobotę – 26 listopada Oaza Dzieci Bożych 
zaprasza wszystkie dzieci na bal andrzejkowy 
do salek przy naszej parafii. Prosimy o prze- 
branie się za postacie bajkowe; przygotowane 
będą zabawy i poczęstunek. Bal będzie trwał 
od 10.00 do 13.30.

 4. W najbliższą niedzielę – 27 listopada odbę-
dzie się kolejne spotkanie dla kandydatów do 
bierzmowania. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 
11.30, po której zapraszamy na spotkanie 
formacyjne na salkach.

 5. Przy stolikach z prasą do nabycia świece „Ca-
ritas” na stół wigilijny i świąteczny, a także na 
groby bliskich, z których dochód przeznaczony 
jest na cele charytatywne. W bieżącym roku, 
z powodu inflacji, musieliśmy zapłacić za świe- 
ce większą sumę [ok. 8 zł za sztukę], dlatego 
proszę to uwzględnić przy składaniu ofiar. Do- 
piero jeżeli uzyskamy większą sumę, to do- 
chód w całości zostanie przeznaczony na „Wi- 
gilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, o czym w kon- 
kretnych przypadkach decyduje diecezjalna 
Caritas, uwzględniając także nasze parafial-
ne potrzeby w duszpasterstwie dzieci oraz 
młodzieży.

 6. W bieżącym tygodniu za wieniec adwentowy 
oraz czystość w kościele odpowiedzialni są 
mieszkańcy Osiedla Paderewskiego bloków 
nr 7, 8 i 9. Ofiary można wpłacać w zakrystii, 
w kancelarii i na konto parafii. Dziękujemy 
mieszkańcom bloków nr 5 i 6 za ofiary 
złożone w ubiegłym tygodniu.

 7. Po Mszy Świętej młodzież zaprasza do kawiar- 
ni na piętrze kościoła na kawę, herbatę i do-
mowe ciasto.

 8. Nasz kościół jest dogrzewany, dlatego prosi-
my o każdorazowe zamykanie drzwi, również 
w kaplicy.

 9. Ksiądz Paweł Faruga z parafii w Bielanach or- 
ganizuje wyjazd objazdowy do Włoch – w ter- 
minie od 27 stycznia do 3 lutego przyszłego 
roku. Program oraz szczegółowe informacje 
w zakrystii.

 10. W bieżącym roku, Kościelny i Organista nie 
będą roznosić opłatków po domach. Od przy- 
szłej niedzieli – 27 listopada, przy wyjściu 
z kościoła obok zakrystii, będzie samoobsłu-
gowe stoisko z opłatkami. Można będzie je 
nabyć codziennie – przed lub po Mszy Świę-
tej – aż do 23 grudnia. Podczas nabywania 
opłatków prosimy nie wchodzić do zakrystii. 
Wszystkie opłatki zostaną poświęcone w I Nie- 
dzielę Adwentu – 27 listopada. Oddzielnie skła- 
damy ofiary dla Kościelnego, oddzielnie dla Or-
ganisty, w zależności od rejonów, w których 
dotychczas co roku roznosili opłatki.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne



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 – 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 ro-

dzicami oraz bratem Bronisławem

PONIEDZIAŁEK – 21 listopada
  6.30 † Ks. Feliks Formas
  6.30 † Wiesław Naparło
  6.30 † Roman Bidziński
18.00 † Janina Firganek w 12 r. śmierci 

z mężem Mieczysławem w 2 r. śm.
18.00 † Karolina i Franciszek Wajdeczko 

z synami i synowymi

WTOREK – 22 listopada
  6.30 † Ks. Feliks Formas
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II: w intencji Bogu 
wiadomej; dziękczynna za otrzymane 
łaski z prośbą o błogosławieństwo Bo- 
że i opiekę św. Jana Pawła II dla Ireny 
z okazji urodzin oraz Rozalii z okazji 
90. urodzin; o dary Ducha Świętego 
i błogosławieństwo Boże dla dzieci, 
wnuków i prawnuków; o pokój, miłość 
 i zgodę na świecie; † Maria Różycka; 
† Stefania Duda z rodzicami; † Ma-
rian Kolasa; † Kamil Jakóbik; † Anna 
Noworyta; † Kazimierz Wójcik; † Wan- 
da Radwan; † Wiesław Bury; † Zdzi-
sław Jasiński; † Bartosz Łęcki; † Sta- 
nisław Kozieł (†6.04.2022); † Bronisła- 
wa Gancarczyk; † Ryszard Błazenek; 
† Henryka Zembrzycka; † Maria Sta-
wowczyk; † Stanisława Ptaszek; † Sta- 
nisława Piotrowska; † Helena Suwa-

ła; † Janina Bierońska; † Grażyna Pala; 
† Augustyn Duc; † Beata Bratus-Wier-
danek

ŚRODA – 23 listopada
  6.30 † Ks. Feliks Formas
  6.30 † Anna i Stanisław Pastuszka
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: W inten- 
cji Bogu wiadomej; † Tadeusz Duda; 
† Kamil Jakóbik; † Anna Noworyta; 
† Bronisława Górowicz; † Wanda Rad- 
wan; † Wiesław Bury; † Zdzisław Jasiń-
ski; † Wilhelm i Emilia Leśniowscy; 
† Andrzej Kubliński

CZWARTEK – 24 listopada
  6.30 † Anna i Henryk Sójka
  6.30 † Roman Bidziński
18.00 † Ks. Feliks Formas
18.00 † Stanisław Ślusarczyk

PIĄTEK – 25 listopada
  6.30 † Bronisława Górowicz
18.00 † Ks. Feliks Formas
18.00 † Zbigniew Podosek

SOBOTA – 26 listopada
  6.30  W intencji kapłanów – o wierność 

powołaniu
  6.30 † Władysław Mitoraj
  6.30 † Roman Bidziński
18.00 † Ks. Feliks Formas

NIEDZIELA – 27 listopada
  7.00 † Zofia Włoszczyk w 14 r. śmierci
  8.30 † Bronisław Topa z wnukiem Pawłem
10.00 † Maria i Jerzy Zynek
11.30 † Andrzej Golik w 10 r. śmierci  

z ojcem Jerzym
18.00 † Ks. Feliks Formas


