
Jak kochać nieprzyjaciół?
Trudno akceptować ludzi, którzy wyrządzili nam krzywdę; słusznie uwa-
żamy ich za wrogów i nieprzyjaciół. Jednak nasz sąd o nich nigdy nie jest 
obiektywny, bo nie znamy ich przeszłości i zdarzeń, które doprowadziły do  
nieodpowiedniego zachowania. Nic nie jest w stanie usprawiedliwić uczy-
nionego nam zła, ale ostateczny osąd zawsze należy do Boga, który jedyny 
w pełni zna człowieka i nie przekreśla żadnego grzesznika. Niech wyra-
zem naszej miłości do nieprzyjaciół będzie modlitwa o ich nawrócenie.

ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus powiedział do swoich uczniów „Powiadam wam, którzy słucha-
cie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 
nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się 
za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nad-
staw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każ-
demu, kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. 
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli 
bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was 
wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich mi-
łują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka 
za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli poży-
czek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to 
dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż 
samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie 
dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza na-
groda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On 
jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiaj-
cie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczo-
ne. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną 
i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką 
miarą, jaką wy mierzycie”.
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Profesor Anna Świderkówna przypomina, że najbardziej zadziwia-
jące jest wezwanie do kochania swych nieprzyjaciół, które wielu lu-
dziom wydaje się niemożliwe do zrealizowania.
Przykazanie miłości nieprzyjaciół bywa czasem interpretowane nie-
zbyt dosłownie czy nawet ignorowane; w ostateczności traktowa- 
ne jest jako zadanie jedynie dla ludzi świętych.
„Jeśli jest prawdą, że w każdym z przyjaciół drzemie wróg, to czy  
nie może się zdarzyć, że w każdym z wrogów jest przyjaciel czeka-
jący na swą godzinę?” – pyta Giovanni Papini.

7.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   C,

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso           z Proboszczem



Wyzwól energię do działania...
(Odkryj 40 szans dla ducha i ciała)

Od tegorocznego Wielkiego Postu, który rozpoczynamy już 6 marca, nasza parafia po raz drugi 
przystępuje do akcji „Zdrapka Wielkopostna”.
Organizatorem „Zdrapki Wielkopostnej” w Polsce jest Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. To sto-
warzyszenie katolickie skupiające świeckich na całym świecie, a w swojej formacji i działaniach 
apostolskich czerpiące obficie z duchowości św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów i au-
tora „Ćwiczeń duchowych”. Pierwsza zdrapka przybyła do Polski z Irlandii w 2015 roku. 

„Zdrapka” to pomysł na osobiste przygotowanie do Wielkanocy w natłoku codziennych spraw; 
w każdym dniu można skupić się na małym fragmencie życia w drodze. Tegoroczna edycja zaty-
tułowana „Każdego dnia żyj w mocy Bożego Ducha” nawiązuje do hasła dwuletniego programu 
duszpasterskiego realizowanego obecnie w Kościele polskim. Wizerunek zdrapki opracowany zo-
stał w kolorze fioletowym z płonącym ogniem na obrazku, przypominającym jeden z symboli Ducha 
Świętego, któremu mamy poddawać się przez cały Wielki Post.

Na czym polega fenomen tej akcji? 
Zdrapka to kolorowa plansza, na której umieszczono ponad czterdzieści pól zakrywających zada-
nia na każdy dzień – od Środy Popielcowej do Poniedziałku Wielkanocnego. Zadania związane są 
z postem, modlitwą, jałmużną, rachunkiem sumienia, gestami miłości bądź dialogu. Propozycje 
modlitwy lub działań są możliwe do wykonania przez każdego, niezależnie od wieku, miejsca za-
mieszkania czy wykonywanego zawodu. Każdego dnia uczestnik odkrywa jedno pole, na którym 
znajduje się zachęta do modlitwy w konkretnej intencji lub propozycja działania: spotkania z kimś, 
pogłębienia relacji z członkami rodziny, refleksji nad wiarą i życiem, upamiętnienia jakiejś ważnej 
daty czy okazji. 
W czasie realizowania poprzednich edycji „Zdrapki Wielkopostnej”, okazało się, że ta oryginalna 
i nowoczesna propozycja duszpasterska niezwykle sprzyja integracji różnych środowisk. Osoby, 
które w swoich parafiach zakupiły zdrapkę, przesyłały ją do znajomych mieszkających w innych 
częściach kraju. Katecheci i wychowawcy z sukcesem wręczali ją swoim uczniom. Studenci prze-
kazywali ją kolegom. Z kolei w rodzinach, dzieci, codziennie wieczorem lub o poranku, odkrywały 
następne zadania. Wiele osób dzieliło się z bliskimi lub szerszym gronem odbiorców swoimi do-
świadczeniami i wrażeniami z realizacji konkretnych zadań.
Pomagały w tym komentarze publikowane w internecie w formie filmów oraz konto zdrapki na fa-
cebooku (www.fb.com/zdrapkawielkopostna). Zadania umieszczone na „Zdrapce” są sformułowane 
lakonicznie, natomiast uzupełniające je dodatkowe komentarze stwarzają okazję do głębszego na-
mysłu nad wyznawaną wiarą, sposobem modlitwy, relacją do Boga. Propozycje skłaniają ponadto do 
pogłębienia relacji z bliskimi czy do refleksji nad sposobem i motywacją wypełniania codziennych 
obowiązków. Świadoma realizacja zadań zaproponowanych przez „Zdrapkę” sprzyja uporządkowa-
niu osobistych działań, regularnej modlitwie oraz zachęca do wyjścia naprzeciw innym.
W naszej parafii „Zdrapka” będzie rozprowadzana od niedzieli 24 lutego. Jeśli znamy kogoś, kto 
ma trudność z określaniem postanowień (noworocznych czy wielkopostnych), może dobrym pomy-
słem będzie podarowanie mu tegorocznej „Zdrapki”. Przyda się każdemu, kto nie chce, aby 40 dni 
Wielkiego Postu upłynęły niepostrzeżenie.

ks. Tomasz Łata
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NIEDZIELA – 24 lutego
  7.00 † Anna Wawro w 14 r. śmierci
  8.30 † Janina Dźwigaj w 7 r. śmierci
10.00 † Genowefa Fajfer
11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB Bolesnej dla 
Stanisława i Barbary Chylaszek z oka-
zji 40 rocznicy ślubu

18.00 † Władysław Żak w 4 r. śmierci  
i Sylwester Zapała w 1 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 25 lutego
  6.30 † Mieczysław Krauzowicz
  6.30 † Tadeusz (w 18 r. śm.) i Jadwiga Krzak 

(w 2 r. śm.) 
18.00 † Grażyna Jarnot
18.00 † Feliks i Ludwika Kluczny

WTOREK – 26 lutego
  6.30 † Henryk Potyka w 30 r. śmierci
18.00 † Anna i Roman Bełciak z Marianną

ŚRODA – 27 lutego
  6.30  † Anna Michewicz w 4 r. śmierci
  6.30 † Damian Grządziel
18.00  Msza wotywna do Matki Bożej Bole-

snej: o błogosławieństwo Boże dla mie- 
szkańców i sprzątających ze Starych 
Bloków nr 12,13 i 14; † ks. Krzysztof  
Staniszewski; † Władysław Grzywa; † Ma- 
ria Błarowska; † Marian Pałka z ro-
dzicami; † Roman Jasiński; † Julia Ba-
ssara; † Wacław Sajewicz; † Władysław 
Kania; † Zofia Adamowicz; † Adam 
Szałaśny; † Stanisław Białas; † Józef 
Bizoń. 

CZWARTEK – 28 lutego
  6.30 † Eugenia Piskorska
  6.30 † Zofia Adamowicz
18.00 † Adolf i Bolesława Soszka
18.00 † Magdalena i Józef Lenik z wnuczką 

Małgorzatą

PIĄTEK – 1 marca
  6.30 † Helena Fajferek w 2 r. śm. z mężem 

Julianem i synem Bogdanem
18.00  O dobre duchowe przeżycie okresu 

Wielkiego Postu i przygotowanie do 
Świąt Wielkanocnych (NSPJ)

18.00 † Ludwik i Maria Chromik z rodzicami

SOBOTA – 2 marca
  6.30 † Maria Krzak w 4 r. śmierci
  6.30 † Zofia Adamowicz
  6.30 † Damian Grządziel
18.00 † Edward Stefaniak w 10 r. śmierci
18.00 † Fryderyk Moskała z rodzicami  

i teściami

NIEDZIELA – 3 marca
  7.00 † Joanna i Mieczysław Śliwka
  8.30 † Krystyna i Stanisław Klimeczek  

z rodzicami
10.00 † Ludwik Odrzywolski z bratem 

Zygmuntem
11.30 † Józef Kusiński w 16 r. śmierci  

z bratem Ludwikiem
12.30   Msza Święta chrzcielna
18.00 †  Teresa, Janina, Wojciech Brańka  

oraz † Anna Skarbek

1. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierw-
sza sobota miesiąca. W piątek spowiedź od 17.00 
do 18.00. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny cho- 
rych parafian.

2. „Zdrapka Wielkopostna” pomoże nam w ducho-
wym przeżyciu Wielkiego Postu. To kolorowa 
plansza, na której umieszczono ponad 40 pól do 
odkrycia w kolejnych dniach Wielkiego Postu. 
„Zdrapka” to dobry prezent, zarówno dla dzieci, 
młodzieży, jak i dorosłych, przygotowujący do 
Świąt Wielkanocnych.

3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom Starych Bloków nr 18, 20 i 21. 
W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloków 
nr 22 i 23.

4. Parafia pw. św. Marcina w Jawiszowicach zapra-
sza na kurs ewangelizacyjny „Alfa”, który rozpo-
cznie się w poniedziałek – 4 marca, o godz. 18.30.

Intencje mszalne


