
Kiedy powinniśmy użyć bicza?
Przepraszamy ludzi za krzywdy, które im wyrządziliśmy, często staramy się je naprawić, mamy 
z tego powodu wyrzuty sumienia i szukamy odpowiedniej formy zadośćuczynienia. Czasem jednak 
powinniśmy przeprosić i za to, że nie sprawiliśmy komuś przykrości słusznie go upominając. Bo 
są sytuacje, kiedy w imię miłości bliźniego trzeba postąpić w sposób bardzo zdecydowany, czasem  
użyć przysłowiowego bicza. Asertywność w stosunku do ludzi czyniących zło, nam lub innym lu- 
dziom, jest obowiązkiem.

Niedzielne espresso           z Proboszczem
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, 
którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, 
sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki 
i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawa-
li gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie 

Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój 
pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: 
„Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czy-
nisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja 
w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Ży-
dzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wznie-
siesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego 
ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie 
Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł 
Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu 
świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które 
czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich 
znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam 
bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.”. J 2, 13-25

„Aby żyć w pełni, by stać się świętym, potrzebne są: dyscyplina i odro- 
bina szaleństwa” – uważał Święty Franciszek z Asyżu.

Jezus – który za najważniejsze uważa przykazanie miłości – z biczem 
w ręku wypędza ze świątyni przeróżnych „handlarzy”.

Alessandro Pronzato ubolewa, że często wobec czyniących zło jesteśmy 
zbyt „rozsądni”, zbyt dobrze wychowani, zbyt porządni.
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Zapraszamy do udziału w III Pieszej Pielgrzymce 
„non stop” na Jasną Górę – w 36 godzin

W piątek 8 czerwca wyruszy III Piesza Pielgrzym-
ka „non stop” na Jasną Górę, organizowana przez 
parafię pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach 
– Osiedle Brzeszcze oraz Grupę JG24 – Jasna Gó-
ra bez kompromisów. „Chcemy słuchać Cię!” – 
to hasło i temat, który w nawiązaniu do słów św. 
Pawła: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy”, bę- 
dzie towarzyszył pielgrzymom przez prawie 130 
kilometrów.
Jak twierdzi koordynator i pilot pielgrzymki – Grze- 
gorz Smolarek, często w codziennym życiu nie 
mamy czasu na otwarcie serca i uszu; codzienna 
gonitwa, obowiązki, plany i pragnienia zakłóca-
ją nam dostrzeżenie Boga, który przemawia na 
wiele różnych sposobów. Ma nadzieję, że piel-
grzymka – 36 godzin czasem wręcz ekstremalne- 
go wysiłku – pozwoli prawdziwie dostrzec obe- 
cność Boga, usłyszeć Go i za prorokiem Samu-
elem odpowiedzieć na Jego wezwanie: „Mów, bo 
sługa Twój słucha”.
Pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świętą w ko-
ściele pw. Matki Bożej Bolesnej – w piątek, 8 czer- 
wca o godz. 9.00, bezpośrednio po której piel- 

grzymi wyruszą w trasę, aby następnego dnia 
– 9 czerwca o godz. 21.00 wziąć udział w Ape- 
lu Jasnogórskim u stóp Matki Bożej Częstochow-
skiej. 126 km, które zamierzają przejść, podzie-
lone jest na 15 etapów. Średnia długość etapu  
to 8,4 km. Prędkość marszu ok. 5 km/h. Po każ-
dym etapie planowany jest ok. 30 minutowy od- 
poczynek. Trasa prowadzi głównie spokojnymi 
drogami lokalnymi, zabezpieczani cały czas przez 
osoby kierujące ruchem. Na postojach miejsca 
przygotowane są przez ekipę techniczną, która 
w czasie marszu przewozi również bagaże.
Zapisy potrwają do 3 maja, wystarczy na stronie  
www.fb.com/JG24h kliknąć przycisk „Zarejestruj 
się” lub wysłać maila z imieniem, nazwiskiem 
i numerem telefonu na adres jg24@poczta.pl, 
gdzie można również uzyskać dodatkowe infor-
macje. Jest także możliwość osobistego zgłosze-
nia na spotkaniu 21 marca.
Tegoroczne pielgrzymowanie poprzedzi cykl czte- 
rech spotkań, które ułatwią wszystkim zaintere-
sowanym pełniejsze przeżycie pielgrzymki. Te-
maty na nich poruszane pozwolą przygotować się 
zarówno duchowo, jak i fizycznie na czas wędro-
wania do Jasnogórskiej Pani. Tematem pierwsze- 
go spotkania – 21 marca będzie przygotowanie 
organizmu na ekstremalny wysiłek. Dla osób pro- 
wadzących bierny tryb życia to ostatni moment 
na rozpoczęcie ćwiczeń, które pozwolą na udział 
w pielgrzymce do końca, bez bólu czy kontuzji.



 1. Dzisiaj o godz. 14.00 zapraszamy dzieci specjal-
nej troski, wraz z rodzicami i opiekunami, na 
Mszę do kaplicy kościoła.

 2. O 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym. Podczas nabożeństwa będzie zebrana 
składka na przygotowanie Grobu Pańskiego.

 3. Jutro – 5 marca, jak w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca, zapraszamy kobiety i wszystkich 
parafian, na „Modlitwę Matek” w intencji dzieci, 
wnuków i chrześniaków. Modlitwa odbędzie się 
po wieczornej Mszy Świętej przed Najświętszym 
Sakramentem.

 4. W czwartek – 8 marca po Mszy Świętej wieczor-
nej w sali konferencyjnej odbędzie się katecheza 
dla dorosłych nt. przykazań kościelnych.

 5. W piątek o godz. 17.30 Droga Krzyżowa.
 6. W sobotę – 10 marca, od godz. 10.00 do 13.30, bę- 

dziemy gościć w naszym kościele Oazę Rodzin 
z  całej diecezji na wielkopostnym dniu skupie-
nia. Na uroczystą Mszę Świętą o godz. 12.30 za- 
praszamy wszystkich parafian, a przede wszy-
stkim rodziny.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na 
prace remontowe mieszkańcom Starych Bloków 
nr 4, 5 i 6. W tym tygodniu, w piątek po wieczor-
nej Mszy Świętej, prosimy mieszkańców bloków 
nr 7, 8 i 9.

    8. Zachęcamy do składania jałmużny wielkopostnej, 
która w całości jest przeznaczona na działalność 
parafialnej grupy Caritas, m.in. na obiady szkolne 
dla dzieci z potrzebujących rodzin. Puszka na 
ofiary znajduje się z lewej strony ołtarza, obok 
obrazu Jezusa Miłosiernego.

 9. W przyszłą niedzielę, podczas Mszy św. rodzinnej 
z kazaniem dla dzieci – o godz. 11.30, uczniowie 
z naszej Szkoły Podstawowej, należący do Szkol- 
nego Koła Misyjnego, będą rozprowadzać wła-
snoręcznie wykonane kartki świąteczne. Zebra-
ne środki przeznaczone zostaną na „Adopcję Ser- 
ca” dziecka z Afryki.

 10. W niedzielę – 25 marca Parafialne koło Radia Ma- 
ryja organizuje pielgrzymkę do Lipnicy Murowa-
nej. W programie: Msza Święta, konkurs palm, 
jarmark wielkanocny, rękodzieło artystyczne. Wy- 
jazd sprzed Ośrodka Kultury o godz. 7.00. Zapisy 
w zakrystii. Szczegóły w gablotkach. Kontakt 
tel.: 609 322 346.

 11. Dzisiaj po Mszy Świętej zapraszamy do naszej 
parafialnej kawiarni na piętrze kościoła na kawę, 
herbatę oraz domowe ciasto.

Ogłoszenia duszpasterskie
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NIEDZIELA – 4 marca
  7.00 † Stefan Kustra w 8 rocznicę śmierci
  8.30 † Leokadia i Stanisław Bednarczyk
10.00 † Stanisław i Krystyna Klimeczek 

z rodzicami
11.30 † Helena Filipiak w 17 r. śmierci 

z mężem i synem Krzysztofem
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Tadeusz Wajdzik w 3 r. śmierci  

z synem Henrykiem w 10 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 5 marca
  6.30  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Józefa Krzaka w 90 r. urodzin
18.00 † Barbara Sajdak-Krawiec

WTOREK – 6 marca
  6.30 † Jadwiga Smekla
  6.30 † Józef Gocal
18.00 † Helena i Franciszek Bidzińscy 

z dziećmi

ŚRODA – 7 marca
  6.30 † Mieczysław Korczyk
  6.30 † Kazimierz Kulka
  6.30 † Helena i Czesław Jasiewicz w r. śm.
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej: 
  o Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski dla Franciszka z okazji 80 r. 
urodzin, dziękczynna za 85 lat życia 
dla Władysławy Bigos z prośbą o dal- 
szą opiekę Bożą, za †† wypominanych 
w rocznych wypominkach, † Eugeniusz 
Bigos, za †† z rodziny Sójków, † Roza-
lia Chojnacka, † Stefan Gąsiorek w r. 
śm. z rodzicami i teściami, † Bronisła-
wa Witkowska, † Maria Dziubek, † Ja- 
dwiga Smekla, Franciszek Gembala, 
† Kazimierz Kulka, † Janina Śliwińska, 
† Helena Finster, † Marek Sałata

CZWARTEK – 8 marca
  6.30 † Maria Dziubek
  6.30 † Mieczysław Korczyk
  6.30 † Kazimierz Kulka
18.00 † Kazimierz Drożdż

PIĄTEK – 9 marca
  6.30 † Maria Krzak w 3 rocznicę śmierci
  6.30 † Dobrosław Mastalerz
18.00 † Mieczysław Bartula w 2 r. śmierci

SOBOTA – 10 marca
  6.30 † Barbara Kozioł
  6.30 † Mieczysław Korczyk
  6.30 † Kazimierz Kulka
  6.30 † Adam Jakubowski
18.00 † Janina Kurowska w 1 r. śmierci  

z mężem Władysławem
NIEDZIELA – 11 marca
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Sylwester Majewski w 12 r. śmierci
10.00 † Adam Michalak w 12 r. śmierci
11.30  Roczki: Kacper Sowa, Maja Nycz
18.00 † Jan Ziółkowski z żoną Wandą

Statystyka
luty 2018

Zmarli:
† Adam Jakubowski, lat 82
† Marek Sałata, lat 56
† Jan Tomasiczek, lat 61
† Marian Gołuch, lat 86
† Helena Finster, lat 92
† Rozalia Chojnacka, lat 88
† Zofia Ossowska, lat 81
† Wiesław Ciesielski, lat 68

Chrzty:

Zapowiedzi:


