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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Dlaczego Jezus splunął i użył do uzdrowienia śliny?
W starożytności ślinie przypisywano właściwości lecznicze. Pliniusz przypomina, że wiele zwierząt 
leczy swoje rany liżąc je. Używali jej również rabini jako lekarstwa w chorobach oczu. Święty Augu-
styn w połączeniu śliny i ziemi widzi symbol zjednoczenia w osobie Chrystusa Bóstwa i człowieczeń-
stwa: „Przybył Pan; co uczynił? Na wielką tajemnicę zwrócił naszą uwagę: «Splunął na ziemię», ze 
śliny błoto uczynił, bo Słowo ciałem się stało. Namaścił tym oczy niewidomego”.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od uro-
dzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy 
niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, 
co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił wi-
dząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mó- 
wili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: 
„Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podo- 
bny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Zaprowadzili więc tego człowie-
ka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, 
w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów 
faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do 
nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy więc 
spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie 
zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek 
grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwo-
jenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim 
myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?”. Odpowiedział: „To 
jest prorok”. Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się 
w grzechach, a śmiesz nas pouczać?”. I precz go wyrzucili. Jezus 
usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: 
„Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż 
to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest 
nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowie-
dział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon. 

J 9, 1-41

Faryzeusze mają zdrowe oczy, lecz chore dusze, dlatego nie widzą cudu do konanego przez Jezusa.
Nie dostrzegają uzdrowionego człowieka, tylko naruszenie prawa szabatu; duchowo są niewidomi.
To zaślepieni fanatycy prawa i religii; widzą jedynie to, co chcą zobaczyć – to, co dla nich wygodne.



Sobota – 1 kwietnia
18.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

Niedziela – 2 kwietnia
   7.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
   8.30 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
 10.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
 11.30 – Msza Św. z nauką dla dzieci
 17.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
 19.00 – Nauka rekolekcyjna dla mężczyzn

Poniedziałek – 3 kwietnia
   8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
 18.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
 19.00 – „Modlitwa Matek”, nauka dla kobiet

Wtorek – 4 kwietnia
   8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
 18.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
 19.00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży

Środa – 5 kwietnia
   8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
        9.00 - 11.00 – Spowiedź
 11.00 – Msza Św. dla chorych  

z sakramentem namaszczenia
 12.00 – Spotkanie dla chorych w sali 

konferencyjnej, zorganizowane 
przez Zespół Charytatywny

     14.30 - 16.00 – Spowiedź
     16.30 - 18.00 – Spowiedź
 18.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

 Z posługą sakramentalną 
chorych odwiedzimy w sobotę 
– 8 kwietnia, od godziny 9.00

Spowiedź przedświąteczna  
będzie w Wielkim Tygodniu:  

10 – 11 – 12 kwietnia  
w godzinach: 

  8.30 - 10.00 
10.30 - 12.00 
14.30 - 16.00 
16.30 - 18.00

Rekolekcje prowadzi ks. Tomasz Chrzan
diecezjalny wizytator katechizacji



Grupa Anonimowych Alkoholików „Hypo-
mone” powstała w marcu 1995 roku. Jej za-
łożyciel uzyskał zgodę ks. Franciszka Jan- 
czego, ówczesnego proboszcza parafii Ma- 
tki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osie- 
dle Brzeszcze, na spotkania w salce parafialnej 
na piętrze kościoła. Była to druga grupa działa-
jąca w Brzeszczach, obok grupy „Ufność”, która 
powstała znacznie wcześniej. Została założona 
w naszym kościele, aby trzeźwiejący alkoholicy 
mieli możliwość spotykania się w okolicach miej-
scowości Brzeszcze oraz Wola. W początkowym 
okresie wspierali ją koledzy z sąsiednich grup. Jej 
nazwa „Hypomone” oznacza w języku greckim 
wytrwałość i  cierpliwość. Obie te cnoty muszą 
cechować alkoholika chcącego trzeźwieć i  kro-
czyć drogą 12 kroków i 12 tradycji. Rozwijała się 
powoli; w początkowym okresie niejednokrotnie 
zdarzało się, że w  mitingu uczestniczyły tylko  
2-3 osoby. Pod koniec 1995 roku grupie groziło 
zaprzestanie działalności. Na szczęcie znaleźli 
się trzeźwiejący alkoholicy, którzy podjęli dalszą 
służbę. Trzeba podkreślić wkład każdego, który 

22. rocznica powstania Grupy AA  
„Hypomone” w naszej parafii

 1. W ubiegłym tygodniu odbyły się w naszej 
parafii rekolekcje dla uczniów Szkoły Pod- 
stawowej. Dziękujemy katechetkom i księ- 
dzu diakonowi Mateuszowi za zorganizo-
wanie rekolekcji, a księdzu Filipowi za pro-
wadzenie i wygłoszone kazania.

 2. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Świętości Ży- 
cia. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na 
Diecezjalny Dom Matki i Dziecka. 

 3. Dzisiaj o godz. 17.15 zapraszamy na Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym. Podczas te- 
go nabożeństwa zostanie zebrana składka 
na przygotowanie Grobu Pańskiego.

 4. W piątek – 31 marca o godz. 17.30 zapra-
szamy na Drogę Krzyżową. Co tydzień pod- 
czas tego nabożeństwa członkowie Szkol-
nego Koła Misyjnego zbierają datki na ado-
pcję serca dziecka z Afryki. 

 5. Przy stolikach z prasą można nabyć wielka- 
nocne świece na świąteczny stół – dochód 
przeznaczony jest na cele charytatywne.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofia- 
rę mieszkańcom Starych Bloków nr 1,  2 
oraz 3. W bieżącym tygodniu prosimy mie-
szkańców bloków 4, 5 i 6.

 7. Chorych odwiedzimy po rekolekcjach wiel- 
kopostnych – w przyszłą sobotę, 8 kwietnia, 
od 9.00. Natomiast szczegóły dotyczące re-
kolekcyjnego spotkania chorych w kościele 
podane są w gazetce parafialnej.

Ogłoszenia duszpasterskie
26 marca – 2 kwietnia

„Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy  
wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym,  

zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości”
Łk 8, 15

uczestniczył i  uczestniczy w mitingach, w  roz-
wój i  trwanie naszej grupy. Od samego począt-
ku przyjęła pracę z programem 12 kroków i 12 
tradycji, starając się ściśle przestrzegać zasad 
ruchu AA. W trakcie 22-letniej działalności przez 
grupę przewinęła się duża liczba osób. Wielu 
z nich uznało, że „Hypomone” jest ich grupą ma- 
cierzystą, a trzeźwość jako jedną z dróg do nor-
malnego i szczęśliwego życia. Utrzymujemy kon-
takty z grupami działającymi w ramach inter-
grupy regionu. Bardzo cenimy sobie współpracę 
z obecnym proboszczem naszej parafii – ks. Eu-
geniuszem Burzykiem.
W poniedziałek – 27 marca zapraszamy na Mszę  
o godz. 18.00, która zostanie odprawiona o bło-
gosławieństwo i wytrwałość dla naszej grupy.

Członkowie Grupy „Hypomone”



NIEDZIELA – 26 marca
  7.00 † Edward Matysiak w 5 r. śmierci
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 2 r. śmierci
10.00 † Mieczysław Korczyk w r. śmierci
11.30  Dziękczynna z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bo-
żej dla Zofii z okazji 80 r. urodzin

18.00 † Józef Bułka w 3 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 27 marca
  6.30 † Władysław Gliniak
  6.30 † Wiesław Różański
18.00  O błogosławieństwo Boże, potrze- 

bne łaski i wytrwałość dla Człon-
ków Grupy AA „Hypomone” z oka-
zji 22 rocznicy powstania

18.00 † Emil Nycz

WTOREK – 28 marca
6.30 † Jadwiga Krzak
6.30 † Wiesław Różański
6.30 † Helena Fajferek
18.00 † Anastazja w 5 rocznicę śmierci  

i Jan Kiełtyka

ŚRODA – 29 marca
  6.30 † Jadwiga Krzak
  6.30 † Alicja Ligus
  6.30 † Stefania i Stanisław Rachwalscy 

oraz Marianna Mackowiak
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  † Jerzy Sojka w 1 r. śm., † Jan Ko- 

zak, † Jadwiga Mrozowska, † Tade- 
usz Baca, † Aniela Baran, † Stefa-
nia Kozieł, † Anna Milaniak, † Mi- 
chalina Adamczyk, † Marian Pał- 
ka z rodzicami, † Wojciech i Ka-
tarzyna Czerniccy z synem Stani-
sławem, córką Zofią i †† z rodziny

CZWARTEK – 30 marca
  6.30 † Jadwiga Krzak
  6.30 † Alicja Ligus
  6.30 † Józef i Józefa Śliwa  

i Irena Brzychcy
18.00 † Bonifacy Kruk

PIĄTEK – 31 marca
  6.30 † Jadwiga Krzak
18.00 † Zdzisław Cygoń

SOBOTA – 1 kwietnia
  6.30 † Małgorzata Lenik
  6.30 † Jadwiga Krzak
  6.30 † Helena Fajferek
18.00 † Andrzej Kopiasz

NIEDZIELA – 2 kwietnia
  7.00 † Józef Perlik w 4 r. śmierci
  8.30 † Marian Kowalski w 5 r. śmierci
10.00 † Bolesław Galas z rodzicami  

oraz Anna i Michał Matusz
11.30  Roczki: Jakub Pacut
18.00 † Stanisław Bryła w 1 r. śmierci

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 

tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

Intencje mszalne
26 marca – 2 kwietnia


