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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbio-
ny Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno 
pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale je-
żeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, 
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wiecz-
ne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, 
tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz 
dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie 
od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, 
uwielbij imię Twoje”. 

J 12, 23-28

Sybilla poprosiła Apolla o tyle lat życia, ile ziaren piasku zmieści się w garści; z latami kurczyła 
coraz bardziej, marząc o śmierci.
Jezus odwołuje się do nieuniknionego w przyrodzie, także w życiu duchowym, procesu obumiera-
nia, bez którego nie ma owoców. 
Ksiądz Wacław Hryniewicz wspomina, jak zbierał poziomki na cmentarzu; tak słodkich i do-
brych nigdy potem już nie jadł.

Jak rozumieć proces obumierania?
Tłumacząc sens swojej śmierci, Jezus odwo-
łuje się do naturalnego procesu obumierania.  
W świecie przyrody jest ono warunkiem nowe-
go życia: bez umierania nasienia nie ma owo-
cu. Proces ten dotyczy także życia duchowego, 
które podlega ciągłej odnowie i przemianie. 
Śmierć Jezusa przyniosła nadprzyrodzone 
owoce, z których korzystają wszyscy wierzący. 
Jest ona dopełnieniem i przedłużeniem nasze-
go ziemskiego życia. Już u schyłku życia Jan 
Kott, literat i eseista, opisywał swój ciężki stan 
po kolejnym zawale serca. Poprosił wtedy, by 

przyniesiono mu zdjęcie jego niespełna dwu-
letniej wnuczki i kazał powiesić je na poręczy 
szpitalnego łóżka. Patrząc na nie zrozumiał, 
że nie powinien bać się śmierci. Przecież je-
żeli umrze, to pójdzie tam, skąd ona przyszła.  
W filmie Anioły w Ameryce Joe jest mormo-
nem, wychowanym w bardzo surowych zasa-
dach moralnych. Pewnego dnia odkrywa, iż 
posiada skłonności homoseksualne i nie kocha 
swojej żony. Zrozpaczony i załamany wyzna-
je: – Modlę się o to, żeby Bóg mnie zmiażdżył, 
rozbił na kawałki i poskładał od nowa.

ks. Eugeniusz Burzyk 



Jak często należy się spowiadać?
Drugie przykazanie kościelne mówi o obowiąz-
ku przystąpienia do spowiedzi przynajmniej 
raz w roku. Kluczowym słowem w interpre-
tacji tego przykazania, a także drugiego, jest 
słowo „przynajmniej”. Wskazuje ono na mini-
mum, które jednak nie wystarcza do rozwoju 
duchowego. Człowiek powinien spowiadać 
się zawsze wtedy, gdy popełni grzech ciężki. 
W przeciwnym razie jego sumienie obojętnie-
je i staje się nieczułe. Nie ma obowiązku wy-
znawania grzechów lekkich, ale czynimy to ze 
względu na duchowe walory sakramentu po-
kuty. Czasem mamy wątpliwości, co do cięża-
ru grzechu, dlatego najlepiej wyznać wszyst-
kie, które pamiętamy.

Jak wygląda spowiedź wielkopostna?
Boga nie da się oszukać wyzna-
niem kilku nieistotnych grze-
chów, przypomnianych w osta- 
tniej chwili dla uspokojenia su-
mienia albo „wymyślonych”  
w drodze do kościoła. Nawró-
cenie to nie tylko sprawa woli, 
ale także rozumu. Nie wystarczy 
chcieć, trzeba jeszcze zastano-
wić się, jak zmienić swoje życie. 
Człowiek powinien szukać przy-
czyny swoich grzechów – grze-
chu podstawowego, który może 
powodować wszystkie pozostałe 
– i poinformować o tym kapłana. To początek 
kierownictwa duchowego.

Jak przeprowadzić rachunek sumienia?
Gotowe katalogi grzechów można znaleźć  
w modlitewnikach. Ich podstawą są przy-
kazania Boże i kościelne, siedem grzechów 
głównych, rozważania cnót teologalnych i kar-
dynalnych, uczynki miłosierdzia względem du-
szy oraz ciała. Ważne jest nauczanie Kościoła, 
które wyjaśnia treść Pisma świętego w odnie-
sieniu do aktualnych problemów; interpretuje 
także osiągnięcia nauki, na przykład psycholo-
gii czy pedagogiki oraz własne doświadczenie 
życiowe dotyczące dobra i zła.

Kiedy sumienie błądzi?
Rozum może fałszywie ocenić sytuację i za-
miast dobra wybrać zło. Najczęstszą przyczy-
ną jest brak wiedzy na temat Pisma świętego, 
przykazań czy nauki Kościoła lub ich niewłaści-
wa interpretacja, jak również nieodpowiednia 
predyspozycja psychiczna czy emocjonalna.

Niektóre rodzaje sumienia błędnego
Szerokie – zgodnie z nazwą, może wytłuma-
czyć sobie wiele złych czynów. Grzechy cięż-
kie uważa za lekkie albo w ogóle nie byłe. Jego 
przyczyną może być brak życia duchowego: 
spowiedzi, Komunii świętej i modlitwy. Jest 
niemal zasadą, że im dłużej ktoś nie przystępu-
je do spowiedzi, tym mniej wyznaje grzechów.

Wąskie [skrupulanckie] – jest przeciwień-
stwem szerokiego: grzechy lekkie 
uważa za ciężkie. Jego przyczyną 
jest obraz surowego i karzącego 
Boga, a także zaburzenia psychi-
ki powodujące poczucie winy. 
Pomocą w jego przezwycięże-
niu może być sakrament poku-
ty u stałego spowiednika, który 
będzie ukazywał skrupulantowi 
Boga miłosiernego.

Powikłane – w każdym działa-
niu widzi zło i grzech; ma trud-
ności z podjęciem właściwej  
i konkretnej decyzji. Występuje  

u ludzi niepewnych siebie i niezdecydowanych, 
także w przypadku „zbyt kochanych” dzieci, 
za które rodzice zawsze podejmowali decyzje. 
Jego przyczyną jest również zbyt mała wiedza  
w dziedzinie religijnej.



Dziękujemy księdzu Filipowi za zorgani-
zowanie i przeprowadzenie rekolekcji dla 
uczniów Szkoły Podstawowej, które odby-
ły się w ubiegłym tygodniu.

Przy wyjściu z kościoła nadal można skła-
dać do puszek ofiarę na organizację Świa-
towych Dni Młodzieży – Kraków 2016. 
Równocześnie prosimy o zgłaszanie się do 
przyjęcia goszczącej wtedy w naszej parafii 
młodzieży.

Dzisiaj rozpoczęły się w naszej para-
fii rekolekcje wielkopostne, które głosi 
ks. Adam – pod hasłem „Nawróćcie się 
i wierzcie w Ewangelię”. Szczegółowy 
plan rekolekcji znajduje się na plakatach 
w gablotkach i naszej stronie interneto-
wej. Podczas wszystkich Mszy rekolek-
cyjnych będzie zbierana składka na cele 
rekolekcyjne. Prosimy dostosować się do 
wyznaczonych w środę godzin spowiedzi:  
9.00 – 11.00; 14.30 – 16.00; 16.30 – 18.00. 
Dla własnego dobra duchowego prosimy, 
by nie przychodzić do spowiedzi na ostat-
nią chwilę. 

O godz. 17.15 zapraszamy 
na Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym. Podczas tego 
nabożeństwa zostanie ze-
brana składka na przygo-
towanie Grobu Pańskiego.

W piątek – 27 marca zapraszamy na Dro-
gę Krzyżową ulicami naszego miasta, 
którą organizujemy wspólnie z parafią  
pw. św. Urbana w Brzeszczach. Nabożeń-
stwo rozpocznie się o godz. 17.00 Mszą 
Świętą w kościele pw. św. Urbana. Następ-
nie ulicami: Piastowską, Lipową, Lisowce, 
Park Osiedlowy, Mickiewicza i Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego udamy się do naszego 
kościoła, gdzie na zakończenie, ok. godz. 
19.30, odbędzie się Msza Święta – w in-
tencjach zamówionych na godz. 18.00.

Dziękujemy za posprzątanie kościoła i zło-
żoną ofiarę mieszkańcom ulicy Wodnej.  
W tym tygodniu troskę o nasz kościół po-
wierzamy mieszkańcom ulicy Akacjowej, 
Lisica i Wałowej. Szczegóły proszę ustalić 
z Panem Kościelnym.

Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.
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Msza wotywna 
o św. Janie Pawle II 

22 marca 2015 – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Paw-
ła II prosimy: o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla Sebastiana w 1 roczni-
cę urodzin, o szczęśliwe rozwiązanie dla 
Elżbiety, o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla Marii i Adama w 45 rocznicę ślu-
bu, o zdrowie dla Krzysztofa, o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże dla Janiny i Stani-
sława, o zdrowie dla Bogusławy, o zdrowie 
dla Barbary, o zdrowie dla Jana.

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana 
Pawła II polecamy zmarłych: Krzysztof Na-
glik, Grzegorz Matusik, Emilia Łach, Marian 
Sporysz, Zofia i Józef Marcak, Józef Kadłu-
bicki, Józef i Anna Nycz, Wiesław Tokarz, 
Kazimierz Panuś, Ryszard Włodarczyk, Irena 
Brzychcy, Kazimierz Guzy, Bronisław Bajor, 
Witold Wójtowicz, Marcin Adamowicz, Irena 
Chrapek, Eugenia Pietraszko, Edward Mo-
skwik, Stanisław Kudłacz, Anna Michewicz, 
Helena Kawka, Czesław Madej, Tadeusz Szy-
ma, Anna Bryła, Józef Papla, Czesław Jasie-
wicz, Tadeusz Wajdzik, Zdzisław Urbańczyk, 
Włodzimierz Wojtas.
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INTENCJE  MSZALNE 
22 – 29 marca 2015

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
11.30    Dziękczynna z prośbą 
    o Boże błogosławieństwo 
     dla Leona Bartnickiego z okazji 1 r.  ur.
18.00    Wotywna do Świętego Jana Pawła II

PONIEDZIAŁEK – 23 marca
  8.00 † Eugeniusz Siarkiewicz
  8.00 † Maria Rutkowska
18.00 † Maria Bajer z synem Aleksandrem
  
WTOREK – 24 marca
  8.00 † Zofia Sajdak
  8.00 † Maria Rutkowska
18.00 † Jerzy Gabzdyl w 9 r. śm. z rodzicami
18:00 † Janina Wykręt
  
ŚRODA – 25 marca
  8.00 † Stanisław Jaromin w 3 r. śm.
  8.00 † Marianna Ulczak
  8.00 † Aniela Nycz
11.00    W intencji chorych i seniorów
18.00    Wotywna do MB Bolesnej: 
   † Zofia Sajdak, † Zdzisław Urbańczyk,
    † Eugeniusz Siarkiewicz, † Halina 
    Skrzypiec, † Marian Sporysz, 
   † Ireneusz Stańczyk

CZWARTEK – 26 marca
  6.30 † Helena Rączka
  6.30 † Tadeusz Szyma
  6.30 † Czesław Madej
18.00 † Józef Bułka w 1 r. śm.

PIĄTEK – 27 marca
  6.30 † Helena Rączka
  6.30 † Tadeusz Szyma
  6.30 † Czesław Madej
  6.30 † Halina Skrzypiec
18.00 † Bronisław Kadela z dziećmi
  
SOBOTA – 28 marca
  6.30 † Franciszek (2 r. śm.) 
    i Henryk (12 r. śm.) Faruga
  6.30 † Stanisław Hrapkowicz
  6.30 † Tadeusz Jarosz w 1 r. śm.
  6.30 † Zofia Słoniec
18.00 † Tadeusz Jarosz w 1 r. śm.
  
NIEDZIELA – 29 marca
  7.00     Dziekczynno-błagalna w 55 r. ur. Józefa
  8.30 † Mieczysław Korczyk w 25 r. śm.
10.00 † Czesław i Antoni Korczyk w r. śm.
11.30 † Stanisław Pawian w 16 r. śm.
18.00 † Władysława Sobczyńska


