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z Proboszczem

[…] A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik
alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła
oblewać Jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który
Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby,
co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”. Na to Jezus rzekł do niego: […] Wszedłem do twego domu, a nie
podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami
je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem
namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne
grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza,
mało miłuje” […].

Łk 7, 36-50

Zbigniew

Zapasiewicz uważał, że postać grana przez aktora nie jest od niego odległa:
„Wystarczyłoby przecież, żebyśmy się urodzili kilka kilometrów dalej, w innej rodzinie, w innym czasie i bylibyśmy kimś innym”.

Dlaczego Jezus tak wysoko ocenił postawę kobiety lekkich obyczajów, stawiając ją za przykład dla pobożnych faryzeuszy? Zapewne zaimponowała Mu jej determinacja: chęć nawrócenia i zmiany życia za wszelką cenę.

„Prostytutkom nie grozi to, że uznają swe obecne życie za tak satysfakcjonujące, iż nie
będą mogły zwrócić się ku Bogu; ludziom dumnym, chciwym, obłudnym zagraża to niebezpieczeństwo” – pisze Clive S. Lewis.

Żal doskonały a mniej doskonały

W powieści Bruce’a Marshalla spowiadający się
przed śmiercią marynarz wyznaje szczerze, że
nie potrafi żałować nocy spędzonych z kobietami
w różnych portach, „ponieważ wszystkie one były
takie ładne, a niektóre z nich były oprócz tego jeszcze dobre”. Żałuje jednak, że tak często zaniedbywał sakramenty i nie dość kochał Boga. Do uzyska-

nia rozgrzeszenia wystarcza żal mniej doskonały
– człowiek ubolewa, że popełnione grzechy mogą
się stać przyczyną utraty Boga na zawsze; więcej
w nim lęku niż miłości. Celem człowieka wierzącego powinien być żal doskonały – wstręt wobec
swoich grzechów ze względu na znieważenie oraz
brak miłości wobec miłosiernego Boga.
ks. Eugeniusz Burzyk

„Ewangelia oczami dziecka”
Zakończyliśmy pierwszą edycję szkolno-parafialnego konkursu pt. „Ewangelia oczami dziecka”, który cieszył się dużą popularnością pośród dzieci, jak i ich rodziców. Zarówno na łamach naszej gazetki parafialnej jak i na Facebooku można było oglądać prace plastyczne
naszych najmłodszych parafian. Bardzo cieszymy się z każdego rysunku.
W niedzielę, 19 czerwca na Mszy Świętej szkolnej o 11.30 rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród.
Serdecznie zapraszamy uczestników
konkursu wraz z rodzinami.
Agnieszka Nowosad, Agnieszka Zając

DOMINIK ŻAK

KLAUDIA BŁASZCZ kl. 2c

ANNA TARCZYŃSKA kl. 2c

OLIWIA FEDKO kl. 1a

KLAUDIA CHRAPEK kl. 3a

MICHAŁ KORCZYK kl. 1a

ASIA TARCZYŃSKA Przedszkole Żyrafa, gr VII

ZOFIA BUL kl. 3c

NATALKA BRZYCHCY kl. 1a

PATRYCJA JAKUBIK kl. 4c

AMELKA DREWNIAK kl. 2c

NIKOLA RYSZKA kl. 2b

JAKUB GARA kl. 4c

KACPER MACHAJSKI kl. 1c

Ogłoszenia
duszpasterskie
12 – 19 czerwca 2016

© ZMBM

1. W piątek – 17 czerwca z racji III piątku miesiąca, nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego.
2. Dziękujemy za posprzątanie
kościoła i ofiarę na kwiaty
mieszkańcom Starych Bloków 18, 20, 21. W tym tygodniu prosimy mieszkańców
bloków 22 i 23.
3. W przyszłą niedzielę – 19 czerwca zapraszamy dzieci na Mszę Św. szkolną o godz. 11.30,
podczas której zostaną wyłonieni zwycięzcy
szkolno-parafialnego konkursu „Ewangelia
oczami dziecka”. Laureaci otrzymają nagrody. Równocześnie dziękujemy rodzicom czy
dziadkom, którzy zapewne pomagali dzieciom w przygotowaniu tak ciekawych i oryOLIWIA ŻAK kl. 3c
ginalnych prac.
4. W przyszłą niedzielę składka specjalna uzupełniająca na dalsze prace remontowe. Do puszek
będziemy składać ofiary na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
5. Trwają prace w korytarzach na piętrze kościoła, a także nad zagospodarowaniem terenu od ul.
Wyszyńskiego. W najbliższym czasie teren ten zostanie odpowiednio zazieleniony, natomiast
elementy metalowego płotu są obecnie sukcesywnie poddawane procesowi piaskowania oraz
malowania.
6. Parafialna Rodzina Radia Maryja zaprasza 10 lipca na pielgrzymkę do Częstochowy. Wyjazd
autokarem o godz. 6.00 sprzed Ośrodka Kultury. Koszt 30 zł, zapisy w zakrystii. Informacje pod
numerem: 609 322 346.

Statystyka – maj 2016
Chrzty:
Zmarli:
† Aleksander Zemlik, lat 72
† Kazimiera Walusiak, lat 74
† Kornelia Janik, lat 90
† Janusz Czerwik, lat 52
† Antoni Martyna, lat 85
† Teodor Gawęda, lat 70
† Amalia Ogórek, lat 85
† Irena Baran, lat 88
† Genowefa Kubasiowska, lat 76
† Renata Liber, lat 51

Zapowiedzi:

Intencje mszalne
12 – 19 czerwca 2016

NIEDZIELA – 12 czerwca
7.00 †
8.30 †
10.00		
11.30		
18.00 †

Tadeusz Darowski
Łukasz Gawęda
Roczki: Kornelia Borgosz
Prymicje ks. Dawida Kubienia
Franciszka Piotrowska w 10 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 13 czerwca
6.30
6.30
6.30

6.30 † Kazimiera Walusiak
18.00		 Msza wotywna do MB Bolesnej:
		 o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców Starych Bloków 12, 13 i 14,
† Stanisław Mizia, † Kornelia Janik,
† Janusz Czerwik, † Genowefa Kubasiowska, † Antoni i Antonina Kupiec,
† Ireneusz Bortlik z rodzicami i siostrą Kazimierą

† Jan Kwaśniak
† Stanisław Bryła
† Wojciech i Katarzyna Czerniccy z synem Stanisławem, córką Zofią oraz
†† z rodziny
18.00		 Msza Fatimska: † Aleksander Zemlik, † ks. Andrzej Wąchal, † ks. infułat Stanisław Dadak, † ks. Józef Zajda, o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i wytrwałość w cierpieniu
dla ofiarodawców z racji odwiedzin
chorych w naszej parafii (z miesiąca
czerwca), o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla IV Róży Świętej Siostry Faustyny, oraz w intencji tworzenia nowych Róż Różańcowych w naszej parafii, o szczęśliwe rozwiązanie
dla Joanny, o zdrowie i opiekę MB Fatimskiej z okazji urodzin dla Marcina
oraz Michałka, o szczęśliwy przebieg
operacji

6.30 †
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00 †

WTOREK – 14 czerwca

NIEDZIELA – 19 czerwca

6.30
6.30
18.00

† Helena Świątek
† Kornelia Janik
† Wiesława Gibas

ŚRODA – 15 czerwca
6.30

† Jan Kwaśniak

CZWARTEK – 16 czerwca
6.30
6.30
18.00

† Kornelia Janik
† Kazimiera Walusiak
† Anna Smolec w rocznicę śmierci
z mężem Marianem

PIĄTEK – 17 czerwca
6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Kornelia Janik
Bogdan Socha w 7 r. śm.
Irena Baran
Zofia i Stanisław Płaza

SOBOTA – 18 czerwca

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

Mieczysław Ulczak
Jan Kwaśniak
Jerzy Sojka
Aleksander Zemlik
Jan Szudejko w 23 r. śm.

† Alojzy i Weronika Duc
† Jan i Franciszka Kwaśny z synami
oraz córkami
† Władysława Chrobak
† Witold Narewski w 10 r. śm.
† Władysław Blamek

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl,
zdjęcia: Jerzy Zajda; komiksy: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001
Skład i druk:
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD)
tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

