
M a t e r
D o l o r o s a
TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ

w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

, , ,

Niedzielne espresso           z Proboszczem

W jakim stopniu należy troszczyć się o sprawy materialne?
Jezus poucza: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje wła-
mują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzie-
je nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6, 19-21). Nie 
chodzi o to, aby w ogóle nie zabiegać o sprawy materialne, bo dają one człowiekowi pewien konieczny 
komfort i spokój. Jezus przestrzega, byśmy nie troszczyli się o nie „zbytnio”. Ważne jest więc zachowa-
nie właściwej proporcji między światem doczesnym a nadprzyrodzonym. Zdobywanie i używanie bogac-
twa nie powinno zasłonić wartości duchowych. 

ks. Eugeniusz Burzyk
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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może 
dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, 
a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamo-
nie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio 
o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, 
czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy wię-
cej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie 
się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają 
do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy 
nie jesteście ważniejsi niż one? […] Starajcie się naprzód 
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o ju-
tro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. 
Dosyć ma dzień swojej biedy”.

Mt 6, 24-34

Roland Topor opowiada o robotniku, który regularnie pod koniec tygodnia wszystkie pienią-
dze wydawał na przejażdżkę dorożką ulicami miasta.
Kiedy w poniedziałek wracał do pracy był spłukany, ale bardzo zadowolony, że mógł zakosz-
tować tej przyjemności, zarezerwowanej dla bogatych.
Mamonie mogą służyć nie tylko bogaci, ale i biedni, tak zafascynowani bogactwem, że myślą 
jedynie o pieniądzach, zaniedbując sprawy duchowe. 
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Dlaczego Wielki Post zaczyna się w środę, a nie w niedzielę?
W drugim wieku post trwał tylko dwa dni, w trzecim – tydzień, w czwartym rozpoczynał się już 
sześć tygodni przed Wielkanocą. Jednak po odliczeniu niedziel, w których nie poszczono, bo są pa- 
miątką Zmartwychwstania Jezusa, post liczył tylko 36 dni. Dodano więc cztery brakujące dni: od 
środy do soboty, by uzyskać 40 dni, na wzór Jezusa poszczącego na pustyni.

Czy posypanie głowy popiołem jest aż tak ważne?
Nie jest sakramentem, nie posiada żadnej cudownej mocy. To jedynie znak wyrażający gotowość do 
nawrócenia i pokuty; ma zainspirować do wewnętrznej przemiany. Słowa „Prochem jesteś i w proch 
się obrócisz!”, które wypowiada kapłan podczas posypywania głów wiernych popiołem, przypomi-
naja, że ziemskie życie nie trwa wiecznie. 

Dlaczego popiół i skąd się go bierze?
Popiół to symbol przemijania, pokuty i gotowości do pojednania z Bogiem i bliźnimi. Znany był 
jako znak żałoby i pokuty w wielu starożytnych religiach, zarówno w Egipcie, jak i w Grecji czy 
u Arabów. W chrześcijaństwie znany i stosowany jest od VIII w. Zwyczaj posypywania nim głów 
wprowadził 1091 roku papież Urban II na soborze w Benewencie. Wtedy ustalono też, że sam po-
piół ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Męki Pańskiej (Palmową) poprzedniego roku.

Kogo w Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość i post? 
W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, do przestrzegania któ-
rej zobowiązani są wszyscy, którzy ukończyli 14. rok życia aż do śmierci. W tym dniu zachowujemy 
również post, czyli spożywamy tylko trzy posiłki, w tym jeden do syta. Post obowiązuje od ukończe-
nia 18. roku życia do rozpoczęcia 60. Od Środy Popielcowej przez cały okres Wielkiego Postu nie 
uczestniczymy w zabawach.

Środa Popielcowa

Szkolne Koło Misyjne 
na Wielki Post

Tegoroczny Wieli Post przeżywać będziemy 
w duchu misyjnej działalności Kościoła. Każde 
dziecko wylosuje dla siebie misjonarza pocho-
dzącego z naszej diecezji, którego obejmie 
modlitewną opieką. Specjalnie przygotowane 
kalendarze z trójwymiarową owieczką, przy-
pominać będą dzieciom o wielkopostnej mo-
dlitwie za swojego misjonarza, którego nazwi-
sko zostanie wpisane na początku kalendarza.
Ponadto Szkolne Koło Misyjne pragnie podjąć 
adopcję serca dziecka z Afryki. Która polega 
na rocznym finansowaniu bieżących potrzeb  
wybranego dziecka oraz korespondencji listo- 
wnej. W tym celu  podczas każdej Drogi Krzy-
żowej mali, lokalni misjonarze zbierać będą 
datki na ten cel. 
Serdecznie zapraszamy całe rodziny do prze-
życia Wielkiego Postu w duchu troski i modli-
twy za misje i misjonarzy na całym świecie.

Katecheci



 1. Wczoraj – 25 lutego kleryk z naszej parafii 
Kamil Kubik przyjął strój duchowny i urząd 
lektoratu. Modlimy się w jego intencji, aby 
coraz bardziej umacniał się w swoim powo-
łaniu do kapłaństwa.

 2. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw 
o Trzeźwość Narodu. To czas przebłagania 
za pijaństwo i podejmowania ofiar w intencji 
nawrócenia grzeszników. Przynajmniej na 
czas Wielkiego Postu zachęcamy do składa-
nia przyrzeczeń abstynenckich.

 3. W poniedziałek – 27 lutego po wieczornej 
Mszy Św. w salce nad zakrystią odbędzie się 
spotkanie wyjeżdżających do Fatimy. Pro- 
szę przynieść dowody osobiste i drugą część 
opłaty za pielgrzymkę.

 4. 1 marca przypada Środa Popielcowa, rozpo-
czynająca okres Wielkiego Postu. Zaprasza-
my na Msze Św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 
16.30 oraz 18.00. W tym dniu zachowujemy 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
Do jej przestrzegania zobowiązani są wszys- 
cy wierni, którzy ukończyli 14. rok życia aż 
do śmierci. Zachowujemy również post ści-
sły, spożywając tylko trzy posiłki, w tym je-
den do syta. Obowiązuje od ukończenia 18. 
roku życia do rozpoczęcia 60.

 5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek 
i sobota miesiąca. W czwartek i piątek spo-
wiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę od godz. 
9.00 odwiedzimy chorych parafian.

 6. W piątek – 3 marca o godz. 17.30 zaprasza-
my na Drogę Krzyżową. Podczas każdej Dro-
gi Krzyżowej członkowie Szkolnego Koła 
Misyjnego będą zbierać datki na adopcję 
serca dziecka z Afryki. Adopcja ta polega na 
rocznym finansowaniu potrzeb wybranego 
dziecka oraz korespondencji.

 7. W przyszłą niedzielę – 5 marca ks. Adam 
zaprasza na Mszę Świętą dzieci specjalnej 
troski oraz ich rodziców. Msza zostanie od- 
prawiona w kaplicy naszego kościoła o go-
dzinie 14.00. O 17.15 Gorzkie Żale z kaza- 
niem pasyjnym, które wygłosi Ksiądz Dia-
kon. Podczas nabożeństwa będzie zebrana 
składka na przygotowanie Grobu Pańskiego.

 8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom ulic: Hallera, Kręta i domów 
jednorodzinnych Alei Dworskiej. W tym ty-
godniu prosimy mieszkańców ulic: Biała, 
Hubala, Podlesie, Spółdzielcza i Łęcka.

 9. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła do puszek  
składamy ofiary na obiady dla dzieci i mło-
dzieży z potrzebujących rodzin naszej para- 
fii, uczących się w przedszkolu, szkole pod-
stawowej i gimnazjum.

Ogłoszenia duszpasterskie
26 lutego – 5 marca



NIEDZIELA – 26 lutego
  7.00 † Joanna i Mieczysław Śliwka  

w rocznicę śmierci
  8.30 † Jan Cebularz w 14 r. śmierci
10.00 † Janina Dźwigaj w 5 r. śmierci
11.30 † Bogumiła Witczak
18.00 † Anna Wawro

PONIEDZIAŁEK – 27 lutego
  6.30 † Sabina Majer
  6.30 † Krystyna Stanek
18.00 † Ludwik i Maria Chromik 

z rodzicami i rodzeństwem

WTOREK – 28 lutego
  6.30 † Sabina Majer
  6.30 † Maria Faruga
  6.30 † Zdzisław Cygoń
18.00 † Zofia Mikołajczyk

ŚRODA – 1 marca
  7.00 † Irena Orzechowska w 5 r. śm.
  8.30 † Eugenia Piskorska
10.00 † Zofia Zontek
1  6.30 † Wanda Paleczna
18.00 † Zofia Skowron w 16 r. śm.

CZWARTEK – 2 marca
  6.30  W intencji misji i misjonarzy
  6.30 † Krystyna Stanek
  6.30 † Maria Faruga
18.00  W intencjach Radia Maryja
18.00  Dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Zuzi 
z okazji 2 rocznicy urodzin

PIĄTEK – 3 marca
  6.30  W intencji matek oczekujących 

potomstwa
18.00  O Boże błogosławieństwo dla 

mieszkańców i sprzątających 
z ulicy Wodnej oraz za zmar- 
łych z tego rejonu

SOBOTA – 4 marca
  6.30 † Edward Stefaniak w r. śmierci
  6.30 † Janina Sporysz
  6.30 † Stanisława Zawadzka
  6.30 † Stefania Duda
18.00 † Stefania Krysta

NIEDZIELA – 5 marca
  7.00 † Stefan Kustra w 7 rocznicę śm.
  8.30 † Ludwik Odrzywolski w 30 r. śm. 
10.00 † Stanisław i Krystyna Klimeczek 

z rodzicami
11.30 † Halina Luranc w r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Tadeusz Wajdzik w 3 r. śmierci 

z synem Henrykiem
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Intencje mszalne
26 lutego – 5 marca

Wielkopostna 
kroplówka
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Doskonały poradnik dla wszystkich, 
którzy boją się chorować

Żyjemy w świecie, który lansuje model osoby pełnej sił i za-
wsze gotowej do wysiłku. Wszelkie słabości są dla człowieka 
źródłem poważnego kryzysu i niepokoju. Tymczasem auto-
rzy książki są przekonani, że choroba:

• może stać się ważnym źródłem samopoznania;  

• może odzwierciedlać naszą sytuację wewnętrzną; 

• może otworzyć oczy na prawdziwe potrzeby 
drugiej osoby;

• jest stanem, poprzez który wyraża się 
nasza dusza.






