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5. Niedziela Zwykla – Rok C

Niedzielne espresso
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z Proboszczem

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci
na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to
uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się
rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. […] Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi
do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek
grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.
Łk 5, 1-11

Ks. prof. Jan Żelazny zauważa, że na Giewont można wejść od strony Doliny Kondratowej
albo Strążyskiej; zanim wybierze drogę, zastanawia się, czy ci, którzy z nim idą, poradzą sobie na niej.
Kiedy

Jezus powiedział Szymonowi, że odtąd będzie łowił ludzi, przyszły apostoł mógł pomyśleć, że nawracanie jest tak proste jak łowienie ryb: wystarczy zarzucić sieć i czekać, aż
się napełni.

John Fowles przestrzega, aby nie uszczęśliwiać innych ludzi, „zmuszając ich do biegu, gdy

jeszcze nie nauczyli się chodzić” – co dotyczy nie tylko wychowawców, ale również ewangelizatorów.

Dlaczego nie warto przekonywać ludzi na siłę?
W niektórych sytuacjach jesteśmy przekonani, że sam fakt posiadania racji usprawiedliwia podjęcie dowolnych działań, a nawet przymus. Próbując przekonać ludzi do pewnych poglądów czy opinii
– także w przypadku przekazywania Ewangelii i prawd wiary – powinniśmy traktować ich indywidualnie. Jezus inaczej mówił do zwykłych słuchaczy, a jeszcze inaczej do swoich uczniów. Ludzi nie da
się łowić tak łatwo jak ryby, zarzucając i wyciągając sieci. Ewangelizacja to odpowiedzialna i trudna praca, która musi być dostosowana do możliwości człowieka, a przede wszystkim powinna być
poparta osobistym świadectwem. Ojciec Jacek Woroniecki odróżnia nawyki od sprawności. Nawyki,
które są także udziałem zwierząt, to odruchy, następstwa pewnych bodźców i efekt tresury. W przypadku człowieka chodzi o świadome przekonanie go do pewnych zachowań – czyli o wychowanie,
które prowadzi do zdobycia konkretnych cnót i sprawności.
ks. Eugeniusz Burzyk

Charytatywny koncert kolęd

Prawie 400 osób wzięło udział w „Spotkaniu z kolędą”, które odbyło się w naszej parafii w niedzielę – 31 stycznia 2016 roku. Impreza została zorganizowana z inicjatywy parafialnego chóru
„Canticum Novum” już po raz dziewiąty. Wystąpili: dziecięcy zespół pieśni i tańca „Iskierki”,
„Iskierkowa Familia”, chór „Cantate Deo” z parafii św. Marcina w Jawiszowicach, zespół regionalny „Tęcza” oraz chór „Canticum Novum”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i kosze słodyczy.
„Kiedy patrzę na tylu artystów, przypominam sobie przypowieść o talentach. Należycie do ludzi,
którzy nie zakopali otrzymanego od Boga talentu, ale nieustannie, bez względu na wiek, starają
się go pomnażać. Niech wykonywane przez was kolędy i pastorałki zbliżają nas do Boga i drugiego człowieka” – mówił proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk, witając chóry i zespoły.
„Spotkanie z kolędą” miało charakter koncertu charytatywnego na rehabilitację Mikołaja Janeczko, który urodził się w 2010 roku z poważnymi wadami wszystkich czterech kończyn. Od samego
początku pozostaje pod szczególną opieką naszego parafialnego chóru. Informacje o Mikołaju
można znaleźć na stronie: www.mikolajek.jupe.pl.
„Dziękujemy przede wszystkim Bogu, bo On jest pierwszym organizatorem wszystkiego; od niego artyści otrzymali swoje talenty” – powiedział ks. Eugeniusz Burzyk, dziękując organizatorom
i wykonawcom, polecając Mikołaja ofiarności wiernych.

Ogłoszenia duszpasterskie
7 – 14 lutego 2016

1. Dzisiaj rozpoczynamy 49. Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu. Jest to czas przebłagania za pijaństwo oraz podejmowania ofiar
w intencji nawrócenia grzeszników.

2. W Środę Popielcową – 10 lutego rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Zapraszamy
na Msze Święte o godz. 7.00, 8.30, 10.00,
16.30 i 18.00. W tym dniu zachowujemy
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Do jej przestrzegania zobowiązani są wszyscy, którzy ukończyli 14. rok życia aż do
śmierci. Zachowujemy również post ścisły,
spożywając tylko trzy posiłki, w tym jeden do
syta. Obowiązuje on od ukończenia 18. roku
życia do rozpoczęcia 60. Od Środy Popielcowej przez cały okres Wielkiego Postu nie
uczestniczymy w zabawach.

3. W czwartek – 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego, ustanowiony w 1992
roku przez Jana Pawła II. Jest to liturgiczne
wspomnienie NMP z Lourdes. W tym dniu
w szczególny sposób pamiętamy w modlitwach o ludziach chorych z naszej parafii,
tak jak oni pamiętają o nas.

4. W każdy czwartek, przez cały dzień zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. Parafialne Koło Radia Maryja prowadzi wspólną adorację co tydzień o godz.
17.00 [modlitwa różańcowa i koronka do
Miłosierdzia Bożego].

5. W piątek – 12 lutego zapraszamy na Drogę
Krzyżową o 17.30. Kto pobożnie odprawia
Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając zwykłe warunki odpustu.
6. Polecamy nasz tygodnik „Mater Dolorosa”,
a w nim fotorelację ze „Spotkania z kolędą”,
które odbyło się w ubiegłą niedzielę. Jest
także „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Źródło” i „Mały Gość Niedzielny”.
7. Zachęcamy do nabycia książki pt. „Wielkopostna kroplówka”, zawierającą teksty i kazania mające pomóc w dobrym przeżyciu
Wielkiego Postu. Przypominamy, że dochód
z wszystkich książek w całości przeznaczony
jest na prace remontowe w parafii.

8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę
mieszkańcom ul. Piaski. W bieżącym tygodniu prosimy mieszkańców ul. Wodnej.
9. Dziękujemy za złożone ofiary. W przyszłym
tygodniu składka specjalna na remont, wyposażenie sali chóru i sali AA, a także na
ogrzewanie kościoła.

Intencje mszalne
7 – 14 lutego 2016

NIEDZIELA – 7 lutego

PIĄTEK – 12 lutego

7.00 † Franciszek Tchurzewski w 20 rocznicę śmierci
8.30 † Karol Chowaniec w 20 r. śm.
10.00		 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii w 60 rocznicę urodzin
oraz za Matyldę w 1 rocznicę ur.
11.30 † Józef Firlej w 16 r. śm. z rodzicami
12.30		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Władysław Żak w 1 r. śm.

6.30
6.30
6.30
18.00

PONIEDZIAŁEK – 8 lutego
6.30 † Anna Posselmann
6.30 † Bogdan Kunc-Jasiński
18.00 † Eugeniusz Maciejczyk

WTOREK – 9 lutego
6.30 † Anna Posselmann
18.00 † Jolanta Sacharska w 6 r. śm.

ŚRODA – 10 lutego
7.00
8.30
10.00
16.30
18.00

†
†
†
†
†

Bogdan Kunc-Jasiński
Władysław Pędlowski w 10 r. śm.
Helena i Jan Stach
Józefa Urbańczyk
Dariusz Mateja

CZWARTEK – 11 lutego
6.30 † Bogdan Kunc-Jasiński
18.00 † Ireneusz (7 r. śm.) oraz Helena
(6 r. śm.) Sojka

†
†
†
†

Ryszard Wilkosz
Tadeusz Stanek
Barbara Rozmus
Dariusz Mateja

SOBOTA – 13 lutego
6.30 † Bogdan Kunc-Jasiński
6.30 † Halina Łata w 10 r. śm. z rodzicami i teściami
6.30 † Tadeusz Stanek
18.00 † Józef Papla w 1 r. śm.

NIEDZIELA – 14 lutego
7.00 † Kazimierz Farat w 10 r. śm.
8.30		 O błogosławieństwo Boże dla
Krzysztofa z okazji urodzin
10.00 † Helena Pastuszka w 1 r. śm.
10.00 † Irena Orzechowska w 10 r. śm.
10.00		 O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha Św. w decyzjach dla Katarzyny w 30 rocznicę urodzin
11.30		 Roczki: Bartłomiej Brzóska, Oskar Brzeczkowski, Anastazja Katańska, Wiktoria Grądzka, Tola Andrzejczak, Teodor Poprawa, Weronika Jurecka,
18.00 † Małgorzata Rączka w 3 r. śm.

Adres parafii:
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www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
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