
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego 
Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo nie-
bieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Bło-
gosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, 
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Bło-
gosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogo-
sławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie 
wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na 
was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza 
nagroda w niebie”.

Mt 5, 1-12
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

John Bertram Phillips tak sparafrazował treść Błogosławieństw:
Szczęśliwi przebojowi, bo dobrze się ustawią.
Szczęśliwi twardziele, bo nic ich nie rani.
Szczęśliwi, którzy narzekają, bo w końcu postawią na swoim.
Szczęśliwi zmanierowani, bo nie przejmują się swoimi grzechami.
Szczęśliwi gnębiciele, bo osiągają pożądane wyniki.
Szczęśliwi znający się na rzeczy, bo wiedzą, jak sobie poradzić.
Szczęśliwi wichrzyciele, bo inni zwracają na nich uwagę.

Można by się zgodzić, że powyższe „błogosławieństwa” wyrażają dą- 
żenie – ideał ludzi tkwiących głęboko w strukturach i prawach świata ma- 
terialnego, królestwa tego świata. Już jednak sprawą bardzo wątpliwą 
jest to, czy opisane wyżej postawy rzeczywiście dają ludziom prawdziwe 
szczęście i spełnienie.

Jak twierdzi Ruut Veenhoven, ani wysoki iloraz inteligencji, ani eli-
tarne wykształcenie, ani młodość nie gwarantują szczęścia. Ludzie mo-
gą żyć w dostatku i być nieszczęśliwi. Szczęście nie zależy od stanu ma- 
terialnego, ale od tego, jak bardzo lubimy własne życie i rolę, którą w nim 
aktywnie odgrywamy.

4. Niedziela Zwykła – Rok A

ks. Eugeniusz Burzyk



W niedzielę – 22 stycznia 2023 roku odbyło się 
przedstawienie Oazy Młodzieżowej pt. ,,Świątecz-
ny Film”. Po wymagających przygotowaniach efekt 
końcowy został zaprezentowany parafianom zebra- 
nym po Mszach o 11.30 i 18.00, w dolnej kaplicy 
kościoła. Przedstawienie zebrało najwięcej aktorów 
w historii przedstawień Oazy Młodzieżowej. Dzię-
kujemy młodzieży za przygotowanie wspaniałego 
spektaklu, animatorkom za przygotowanie jej oraz 
opiekunowi grupy – ks. Dawidowi Surmiakowi.
Nagranie filmu, zrealizowane przez Jerzego Zaj-
dę, można obejrzeć na parafialnej stronie interne- 
towej: www.materdolorosa.pl

Świąteczne przedstawienie Oazy MłodzieżowejŚwiąteczne przedstawienie Oazy Młodzieżowej

Tytuł: Świąteczny film 
Tytuł oryginalny: The Christmas movie 
Strona, z której zaczerpnięto scenariusz: 

skitguys.com
Autorka: Carrie Varnell 
Tłumaczenie: Małgorzata Kuderska 
Dopisane kwestie: Marcelina Żak, 

Małgorzata Kuderska
Aktorzy (w kolejności występowania): 
Karina Kajzar – Narrator 1 
Amelia Drewniak – Narrator 2 
Patryk Dętkoś – Narrator 3 
Natalia Marchewka – Narrator 4 
Karolina Mizia – Narrator 5 
Paweł Sojka – Narrator 6 
Paweł Jarosz – Ebenezer Scrooge 
Paweł Nawrocki – Bob/Ojciec Cindy 
Dominik Żak – Duch Marley'a 
Rozalia Bajer – Duch Dawnych Świąt 
Jakub Śliwa – Młody Scrooge/Tim 
Julia Piwowarska – Bella/Mama Kevina 
Bartosz Borończyk – Mąż Belli/Tata Kevina 
Emilia Andrzejczak – Duch Obecnych Świąt 
Oliwia Żak – Żona Boba/Matka Cindy 
Lena Liszka – Duch Przyszłych Świąt/Marley 
Jakub Gawlik – Chłopiec  
Piotr Krzywolak – Kevin 
Dawid Kowalczyk – Buzz 
Klara Przewoźnik – Harry 
Jan Łukowicz – Marv 
Miron Lisak – Grinch 
Kinga Giza – Cindy Lou  
Joanna Pyjas – Burmistrz



 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na cele 
charytatywne. O godz. 15.00, w Sali Konfe-
rencyjnej, odbędzie się spotkanie opłatkowe 
Wspólnoty Żywego Różańca.

 2. W czwartek – 2 lutego obchodzimy Święto Ofia- 
rowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Grom- 
nicznej. Msze Święte o godz. 7.00, 8.30, 16.30 
i 18.00. To także Dzień Życia Konsekrowane-
go, dlatego, do niedzieli włącznie, do puszek 

będziemy składać ofiary na zakony kontem-
placyjne.

 3. W piątek – 3 lutego po każdej Mszy udzielimy 
błogosławieństwa za wstawiennictwem św. 
Błażeja, które ma nas chronić od chorób gar-
dła i od wszelkich innych chorób. Po Mszy 
Świętej wieczornej w Sali Konferencyjnej od-
będzie się spotkanie czcicieli NSPJ i Rodziny 
Radia Maryja.

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. Dawid Surmiak 

Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

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

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 29 stycznia
  7.00 † Emil Kolber z rodzicami i teściami
  8.30 † Mieczysław i Maria Krauzowicz
10.00 † Jan Winczowski w 26. r. śm.
11.30 † Ryszard Błazenek
18.00 † Stanisław Jarmułowicz w 13. r. śm.
PONIEDZIAŁEK – 30 stycznia
  6.30 † Jerzy Szczepański
18.00 † Henryk Górka z rodzicami
WTOREK – 31 stycznia
  6.30 † Józef Lichosyt w 15. r. śm.
18.00 † Jakub Kulig w 4. r. śm.
ŚRODA – 1 lutego
  6.30 † Elżbieta Miśkowiec
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien- 

nictwo Matki Bożej Bolesnej: W int. 
chorych, których odwiedza ks. Pro-
boszcz; o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla Federica; Za † wypomina-
nych w wypominkach rocznych; † Eu-
genia i Władysław Kutniak; † Elżbie-
ta Miśkowiec.

  Zmarli, których pożegnaliśmy w osta- 
tnim czasie: † Czesław Kłapyta; † Emil 
Kubulus; † Mieczysław Czernik; † Mał- 
gorzata Greń; †Jarosław Wittek; † Sta- 
nisław Szczepański; † Franciszek Ja- 

nuszyk; † Alojzia Cacak; † Sylwia Ciół-
ko; † Piotr Zięcik; † Ryszard Nowicki; 
† Teofila Płużek; † Zofia Grejciun; 
† Edward Wójcik.

CZWARTEK – 2 lutego
  7.00  W int. kapłanów i misjonarzy
  8.30 † Maria i Jan Pływacz
16.30 † Mieczysław Chromy w 1. r. śm.
18.00 † W intencji Ojca Świętego Fran- 

ciszka, biskupów i kapłanów  
(Koło Radia Maryja)

PIĄTEK – 3 lutego
  6.30 † Alicja Janik
18.00 † Barbara Grzywa z rodzicami
SOBOTA – 4 lutego
  6.30 † Władysław Żak, Elżbieta i Sylwester 

Zapała
18.00 † Sławomir Patyk
NIEDZIELA – 5 lutego
  7.00 † Stanisława Foks
  8.30 † Bronisław Kubik w 1. r. śm.
10.00 † Zofia i Czesław Łukowski  

z zięciem Piotrem Roznerem w r. śm.
11.30 † Władysław Gliniak w 6. r. śm.  

z rodzicami z obu stron
12.30  Msza Święta Chrzcielna
18.00 † Józef, Helena, Krystyna Kędzior

 4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwar-
tek, piątek oraz sobota miesiąca. Spowiedź 
w piątek od godz. 17.00 do 18.00. Chorych 
odwiedzimy dopiero w sobotę – 11 lutego, od 
godz. 9.00, gdyż wtedy obchodzimy Świato-
wy Dzień Chorego. Od dzisiaj można ich zgła- 
szać w zakrystii lub w godzinach urzędowa-
nia kancelarii.

 5. W sobotę – 4 lutego, o godz. 17.30, odbędzie 
się katecheza przedchrzcielna.

 6. W przyszłą niedzielę – 5 lutego, po Mszy św. 
o godz. 7.00, w kaplicy dolnej będzie miała 
miejsce zmianka różańcowa, a o godz. 14.00 
Msza Święta dla dzieci specjalnej troski, ich 
rodziców i opiekunów.

 7. Przy stolikach z prasą są jeszcze do nabycia 
świece „Caritas”, z których dochód przezna-
czony jest na „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom”. Zapalamy je na grobach bliskich jako 
wyraz modlitwy, pamięci i wspólnoty z naszy-
mi zmarłymi.

 8. W bieżącym tygodniu za czystość oraz wystrój 
kościoła odpowiedzialni są mieszkańcy ulic: 
Akacjowa, Lisica i Wałowa. Ofiary można wpła- 
cać w zakrystii, w kancelarii i na konto parafii. 
Dziękujemy mieszkańcom ulicy Wodnej za 
ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 9. Po Mszy młodzież zaprasza do parafialnej ka-
wiarni na piętrze kościoła na kawę, herbatę 
i ciasto.


