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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Al-
bowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, 
że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność 
aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopusz-
cza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie 
potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do 
światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

J 3, 16-21

Ks. Michał Heller twierdzi, że ignorancja jest ciemnością umysłu, zaś wiedza jego światłem.

Jezus uczy, że grzesznicy bardziej umiłowali ciemność, niż światło, dlatego nienawidzą światła.

Jednak są i tacy, którzy żyją w ciemności, bo nie poznali Ewangelii, ani smaku życia w świetle.

Co rozświetla nasze życie? 
„Tym słońcem, do którego nieliczni dochodzą, 
jest sama boska idea Dobra, wieczne źródło 
światła dla umysłu, dawca prawdy; od tej idei 
dowiadujemy się, jak żyć dobrze i współżyć  
z ludźmi” – pisał Leszek Kołakowski.

Skąd w liturgii kolor różowy?
W dzisiejszą niedzielę – czwartą Wielkiego 
Postu – używamy w liturgii koloru różowego. 
Kolor ten, jako rozjaśniony bielą fiolet, jest 
symbolem radosnej refleksji w intensywnym 

skupieniu. Oznacza przerwę w pokucie, by cie-
szyć się obrazem miłosiernego Ojca, a przede 
wszystkim z odkupienia, dokonanego przez 
Jezusa. Niedziela ta w tradycji chrześcijańskiej 
nazywana jest niedzielą radości – Laetare, co 
znaczy „Wesel się”. Koloru różowego używa-
my również w liturgii 3. niedzieli Adwentu. 
Niedziela ta określana jest łacińskim terminem 
Gaudete, co znaczy „Radujcie się”. Wyrażamy  
wtedy radość ze zbliżającego się narodzenia 
Jezusa.

ks. Eugeniusz Burzyk 
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Dziękujemy wszystkim 
parafianom, zarówno 
młodzieży, jak i do-
rosłym, którzy wzięli 
udział w peregrynacji 
znaków Światowych 
Dni Młodzieży. Dzię-
kujemy ks. Marcinowi 
za przygotowanie tej 
uroczystości oraz za 
wygłoszenie rekolekcji dla uczniów Gim-
nazjum.

W dzisiejszą niedzielę do puszek składamy 
tradycyjną ofiarę na pomoc dzieciom Afry-
ki. Pamiętamy również o modlitwie w ich 
intencji.

W czwartek – 19 marca ob-
chodzimy uroczystość św. Jó-
zefa, Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny.

W najbliższą so-
botę – 21 marca 
rozpoczną się w 
naszej parafii re-
kolekcje wielko-
postne, które wy-
głosi ks. Adam 
pod hasłem „Nawróćcie się i wierzcie  
w Ewangelię”. Szczegółowy plan rekolek-
cji znajduje się na plakatach w gablotkach, 
a także w tym numerze  tygodnika na s. 2.

Dzisiaj o godz. 17.15 zapraszamy na Gorz-
kie Żale z kazaniem 
pasyjnym, które wy-
głosi ks. Adam. Pod-
czas tego nabożeń-
stwa zostanie zebrana 
składka na przygoto-
wanie Grobu Pań-
skiego.

W piątek – 13 
marca o 17.30 
zapraszamy na 
Drogę Krzyżo-
wą.

Również w piątek, z racji 
przypadającego trzecie-
go piątku miesiąca, po 
Mszy Świętej wieczor-
nej, odmówimy koron-
kę do Miłosierdzia Bo-
żego.

Nadal można nabyć książkę Księdza Pro-
boszcza pt. „Wielkopostna kroplówka”,  
a także pozostałe książki jego autorstwa. 

Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz 
złożoną ofiarę mieszkańcom ulicy Piaski.  
W tym tygodniu troskę o nasz kościół po-
wierzamy mieszkańcom ulicy Wodnej.

Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.

Pani Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Marii 
Bobrzeckiej w Brzeszczach informuje, że 
w dniach 2 marca – 15 kwietnia 2015 r. 
odbywają się zapi- 
sy uczniów do 1 klasy 
Gimnazjum, w sekreta-
riacie szkoły, w godz. 
8.00-15.00. Szczegóło-
we informacje znajdują 
się w gablotach. Mini-
stranci i lektorzy, a także schola w naszym 
kościele, to także uczniowie i absolwenci 
tego Gimnazjum. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
15 – 22 marca 2015
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cie szkoły, w godz. 8.00-15.00. Szczegółowe informacje znajdują 
się w gablotach. Ministranci i lektorzy, a także schola w naszym 
kościele, to także uczniowie i absolwenci tego Gimnazjum.  

Logo szkoły: 
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INTENCJE  MSZALNE 
15 – 22 marca 2015

NIEDZIELA – 15 marca
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Jan Cebularz w 12 r. śm.
10.00 † Irena Chrapek
10.00 † Adam Michalak w 9 r. śm.
11.30 † Kazimierz Koźbiał w 17 r. śm.
18.00 † Józef Kocoń

PONIEDZIAŁEK – 16 marca
  6.30 † Tadeusz i Zofia Sajdak
  6.30 † Jan Kobylański
18.00 † Michał Fajfer z rodzicami
  
WTOREK – 17 marca
  6.30 † Marianna Mackowiak, 
 † Stefania i Stanisław Rachwalscy
  6.30 † Teresa Jędrzejek w 6 r. śm.
18.00 † Tadeusz Łagos w 7 r. śm.
18:00 † Tadeusz Dziubek z synem
  
ŚRODA – 18 marca
  6.30 † Zofia Sajdak
  6.30 † Jan Kobylański
  6.30 † Eugeniusz Siarkiewicz
18.00    Msza Wotywna do MB Bolesnej: 
    o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
   sprzątających z bloku nr 11 z osiedla
   Paderewskiego; † Kazimierz Tuszyń- 
   ski, † Józef i Józefa Śliwa, † Marian 
    Sporysz, † Zdzisław Urbańczyk, † Zo- 
   fia Słoniec, † Eugeniusz Siarkiewicz, 
  † Halina Skrzypiec, † Anna Bryła, 
    † Grzegorz Matusik 
 

CZWARTEK – 19 marca
  6.30 † Józef Bułka
  6.30 † Stanisław Andryszczak
  6.30 † Helena Rączka
18.00 † Józef Drewniak
18.00 † Józef i Anna Faruga
  
PIĄTEK – 20 marca
  6.30 † Józef Pływacz w 44 r. śm.
  6.30 † Jan Kobylański
  6.30 † Eugeniusz Siarkiewicz
  6.30 † Aniela Nycz
18.00 † Irena Chrapek
  
SOBOTA – 21 marca
  6.30 † Zofia Sajdak
  6.30 † Eugeniusz Siarkiewicz
  6.30 † Stanisław Hrapkowicz
  6.30 † Alfred Mastyj
18.00 † Edward Matysiak w 3 r. śm.
  
NIEDZIELA – 22 marca
  7.00    O łaskę zawierzenia NMP 
    dla Grzegorza i Izabeli z dziećmi
  8.30 † Franciszek Piotrowski w 4 r. śm.
10.00 † Irena Chrapek
11.30 † Bogdan Andreas w 40 r. śm. z rodzicami
18.00    Wotywna do Świętego Jana Pawła II


