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w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, pro-
sił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął 
rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natych-
miast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał 
i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, 
pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał 
Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opo-
wiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść 
do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd 
schodzili się do Niego.

Mk 1, 40-45

Prosząc Boga o zdrowie czy długie życie, pamiętajmy, że nawet Synowi Ojciec nie zapewnił tych dóbr.

Trędowaty nie ma pretensji do Boga, upada na kolana i modli się: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.

Wierzy, że Jezus wie lepiej, czego w danej chwili potrzebuje, co dla niego będzie najbardziej właściwe.

Dlaczego Bóg dopuszcza nieszczęścia?

Rabbi żył w wielkiej biedzie, ale radość 
nie opuszczała go nawet na chwilę. Pew-
nego razu ktoś go zapytał: Rabbi, co-
dziennie modlisz się: „Błogosławiony, 
który dał mi wszystko, czego mi potrze-
ba”. A przecież brak ci wszystkiego, cze-
go człowiekowi trzeba!”. Rabbi odparł: 
„Z pewnością trzeba mi było biedy i ona 
właśnie jest mi dana”.

ks. Eugeniusz Burzyk

Czym jest namaszczenie chorych?

Sakrament ten niesłusznie nazywany jest „ostat-
nim namaszczeniem”. Nie jest przeznaczony tylko 
dla ludzi, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie 
utraty życia. Jego celem jest dodanie siły, a nawet 
uzdrowienie. To sakrament nadziei. Można przyjmo-
wać go wiele razy, nie tylko w chorobie, ale również  
w starości. Podczas jego udzielania kapłan wypowia-
da słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan 
w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże 
ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza 
ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”.



 

Ks. Piotr zaprasza na spotkania
Służby Liturgicznej Ołtarza

Kogo zaliczamy do służby liturgicznej?
Ministrantów, lektorów i animatorów, a więc 
tych, którzy obok księdza są najbliżej ołtarza  
i pełnią przy nim służbę.

Co oznacza słowo ministrant i jego zadania?
Pochodzi od łacińskiego słowa „ministrare”, co 
oznacza „służyć”. Służąc Bogu przyczyniamy 
się do piękna liturgii. Pełniąc posługę podczas 
liturgii, a także nabożeństw pozaliturgicznych 
oddajemy chwałę Bogu i nawiązujemy z Nim 
głębsze relacje. Przez swoją służbę ministrant 
pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie zna-
czy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko 
słuchać czy oglądać. „Uczestniczyć w liturgii”, 
to także współdziałać i współtworzyć ją, czyn-
nie się w nią angażując.

Którzy święci patronują ministrantom?
Między innymi: św. Tarsycjusz – męczennik 
rzymski z III w., św. Stanisław Kostka (Polska), 
św. Alojzy Gonzaga (Włochy), Jan Berchmans 
(Belgia), św. Dominik Savio (Włochy). Ci pa-
tronowie uczą nas, że należy podążać drogą 
prowadzącą do światłości, czyli do Chrystusa, 
który z miłości do nas złożył ofiarę na krzyżu. 
Msza św. jest sprawowaniem tej właśnie ofiary 
i dlatego warto służyć Chrystusowi przy ołtarzu.

Jak wyglądają liturgiczne szaty ministrantów?
Ubraniem ministrantów jest komża (krótsza 
szata liturgiczna, zazwyczaj koloru białego), 

sutanka (suknia w odpowied-
nim kolorze liturgicznym) i koł-
nierz. Natomiast lektor zakłada albę 
(długa biała szata) przewiązując ją cingulum 
(sznur, który może być różnego koloru).

Jakie zadania mają lektorzy i animatorzy?
Lektorzy odczytują Słowo Boże (z wyjątkiem 
Ewangelii) oraz wezwania modlitwy powszech-
nej. Animatorzy liturgiczni (starsi lektorzy z du-
żym doświadczeniem) mogą prowadzić grupy 
dzieci oraz młodzieży. Powinni dawać dobry 
przykład innym. Aby zostać animatorem trzeba 
przejść specjalny kurs, który odbywa się przez 
2 lub 3 weekendy, w placówce wyznaczonej 
przez naszą diecezję.

Jak często są spotkania służby liturgicznej?
Zbiórki formacyjne ministrantów i lektorów  
[w sumie 22 osoby] odbywają się w piątki po 
wieczornej Mszy Świętej, a spotkania dla kan-
dydatów o godz. 17.00. Opiekunem naszej 
służby liturgicznej jest ks. Piotr Zawarus.

 Czy są również spotkania rekreacyjne?
W ciągu roku szkolnego organizowane są róż-
ne wycieczki. W pogodne dni często spoty-
kamy się na stadionie LKS Jawiszowice, aby 
pograć w piłkę nożną. Ks. Piotr ciągle nam po-
wtarza, że każdy powinien kochać sport. Mamy 
do dyspozycji siłownię wyposażoną w atlas  

i sztangę, a także w stół bilardowy 
i piłkarzyki. 

Kto może zostać ministrantem  
w naszej parafii?
Każdy chłopak od 3 klasy szkoły 
podstawowej wzwyż. Druga tura 
naboru do służby liturgicznej od-
będzie się po feriach zimowych,  
o czym Ksiądz Proboszcz poinfor-
muje w ogłoszeniach duszpaster-
skich w najbliższym czasie.

Tomasz Liptak 
animator
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Od dzisiejszej niedzieli do soboty włącz-
nie trwa 48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość 
Narodu. Jest to czas przebłagania za pi-
jaństwo oraz inne grzechy, a także po-
dejmowania ofiar w intencji nawrócenia 
grzeszników.

W Środę Popielcową rozpoczynamy okres 
Wielkiego Postu. Zapraszamy na Msze 
Święte o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 16.30  
i 18.00. W tym dniu zachowujemy wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych. Do 
jej przestrzegania zobowiązani są wszy-
scy, którzy ukończyli 14. rok życia aż do 
śmierci. Zachowujemy również post ścisły, 
spożywając tylko trzy posiłki, w tym jeden 
do syta. Obowiązuje on od ukończenia  
18. roku życia do rozpoczęcia 60. Od Śro-
dy Popielcowej przez cały okres Wielkiego 
Postu nie uczestniczymy w zabawach.

W piątek – 20 lutego zapraszamy na Drogę 
Krzyżową o godz. 17.30. Przypominamy, 
że wierny, który pobożnie odprawia Drogę 
Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, 
spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. 

Również w piątek, po Mszy Świętej wieczor-
nej, z racji trzeciego piątku miesiąca, odmó-
wimy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Trwa kiermasz książek, które można nabyć 
za dowolną ofiarę, przeznaczoną na prace 
remontowe. Od Środy Popielcowej do-
stępna będzie książka Księdza Proboszcza 
pt. „Wielkopostna kroplówka”, zawierająca 
teksty i kazania mające pomóc w dobrym 
przeżyciu Wielkiego Postu. Po każdej Mszy 
Świętej można uzyskać dedykację autora.

Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz  
złożoną ofiarę mieszkańcom bloku nr 11  
z Osiedla Słowackiego. W tym tygodniu 
troskę o kościół powierzamy mieszkań-
com bloku nr 13 z tego osiedla.

Dziękujemy za ofiary złożone na prace re-
montowe.

Msza wotywna 
o św. Janie Pawle II

22 lutego 2015 – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II 
prosimy: o opie-
kę dla Małgorza-
ty, o zdrowie dla 
Krzysztofa, o zdro- 
wie i błogosławie- 
ństwo Boże dla 
Janiny i Stanisła-
wa, o wyjście z na- 
łogu dla syna Jerzego, o szczęśliwy przebieg 
leczenia dla Katarzyny, o błogosławieństwo 
Boże dla mieszkańców bloku 13 i 17 z os. Pa-
derewskiego.

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana 
Pawła II polecamy zmarłych: Krzysztof Naglik, 
Stanisław Musiał, Tadeusz Sobik w 25 rocznicę 
śmierci, Maria Kowalczyk, Bronisław Włodar-
czyk, Grzegorz Matusik, Wiesław Tokarz, Wła-
dysław Wnętrzak, Kazimierz Panuś, Krzysztof 
Więckowski, Ryszard Włodarczyk, Tadeusz 
Jarosz, Irena Brzychcy, Antoni Żebrowski, 
Czesław Obłąk, Urszula Morończyk, Kazimierz 
Guzy, Bronisław Bajor, Witold Wójtowicz, 
Marcin Adamowicz, Irena Chrapek, Eugenia 
Pietraszko, Adam Zemlak, Edward Moskwik, 
Kamil Łacek, Stanisław Kudłacz, Włodzimierz 
Wojtas, Katarzyna Gębala, Zdzisław Urbań-
czyk, Stanisława Paszek, Franciszek Kubiczek, 
Anna Bryła, Tadeusz Szyma, Czesław Madej, 
Halina Łata z rodzicami, ks. Andrzej Wąchal,  
ks. Zbigniew Wszołek.
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INTENCJE  MSZALNE 
15 – 22 lutego 2015

 

NIEDZIELA – 15 lutego
  7.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
  dla Joanny Maciejczyk w 85 r. ur.
  8.30 † Bogumiła Witczak w 8 r. śm.
10.00 † Jan i Helena Stach
11.30  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
  dla Zofii Mikołajczyk w 85 r. ur.
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
  dla Krzysztofa z okazji urodzin

PONIEDZIAŁEK – 16 lutego
  6.30 † Małgorzata Rączka w 2 r. śm.
18.00 † Jan Bojda

WTOREK – 17 lutego
  6.30 † Maria Zynek
18:00 † Jerzy Ziółkowski

ŚRODA – 18 lutego
  7.00 † Józefa Urbańczyk w 10 r. śm.
  8.30 † Joanna Niedziela
10.00 † Julian Fajferek z synem Bogusławem
16.30 † Józef Włodarczyk w 10 r. śm. 
  z rodzicami i teściami
18.00 † Helena Stańco z córką Genowefą

CZWARTEK – 19 lutego
  6.30 † Katarzyna Gębala
18.00 † Wiesław Okruta

PIĄTEK – 20 lutego
  6.30 † Katarzyna Gębala
18.00 † Tadeusz Jarguz w 34 r. śm.  

SOBOTA – 21 lutego
  6.30 † Katarzyna Gębala
18.00 † Eleonora Maj

NIEDZIELA – 22 lutego
  7.00 † Maria i Rudolf Wrzeszcz 
  w rocznicę śmierci
  8.30 † Jan Szałaśny
10.00  Rezerwacja (Śliwińska)
11.30  Dziękczynna o zdrowie 
  i błogosławieństwo Boże dla Marii 
  i Emila w 50 rocznicę ślubu
18.00  Msza wotywna o św. Janie Pawle II
 

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek – od   8.00 do   9.00 
Wtorek – od   8.00 do   9.00
Środa  – od 16.00 do 18.00
Czwartek – od 17.00 do 18.00
Piątek  – od   8.00 do   9.00 
Sobota – od   8.00 do   9.00

Kancelaria jest nieczynna w tzw. święta znie-
sione oraz w czwartki przed pierwszym piąt-
kiem miesiąca (ze względu na spowiedź).


