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z Proboszczem

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu
odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem
razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał
się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ
nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi
i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed
nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu
był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś
winien». Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość
nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił
go do więzienia, do póki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się
działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko,
co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo
niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż
więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?». I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go
katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec
mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

W

Mt 18, 21-35

sztuce Williama Szekspira „Kupiec wenecki” Antonio mówi
do lichwiarza Shylocka: „Na jaką litość liczysz, gdy jej nie masz?”.

Z Ewangelii [oraz z modlitwy Ojcze nasz] wynika, że Bóg przebaczy nam grzechy, jeżeli i my przebaczymy naszym winowajcom.

Jak

zauważył Mahatma Gandhi, gdyby wszyscy ludzie stosowali
starotestamentową zasadę „oko za oko”, to cały świat byłby ślepy.

Dlaczego mamy przebaczać tylko 77 razy?

Liczb w Piśmie Świętym nie można rozumieć dosłownie, tylko symbolicznie. Cyfra 7 oznacza doskonałość, 77 – doskonałość doskonałości. Przebaczenie 77 razy to przebaczenie doskonałe czyli zawsze (zob. Mt 18, 21-22). Jednak przebaczenie nie jest równoznaczne z zapomnieniem doznanych
krzywd. Nie ma obowiązku, by człowieka, który wyrządził nam zło traktować jak przyjaciela. Byłoby
to nie tylko nierozsądne, ale w pewnych sytuacjach niebezpieczne. Człowiek, który przebacza zostawia sprawę do rozsądzenia Bogu, nie podejmuje zemsty, nie dokonuje samosądu ani działań odwetowych, nie wyłączając obmowy.

ks. Eugeniusz Burzyk

Odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej
W piątek – 15 września, w dniu liturgicznego
wspomnienia Matki Bożej Bolesnej, uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Mirosław Wądrzyk, który przez 7 lat był wikariuszem naszej
parafii, a obecnie jest proboszczem w Nowej Wsi.
Msza Święta została odprawiona w intencji żyjących i zmarłych budowniczych naszego kościła,
zarówno kapłanów, jak i świeckich. Kaznodzieja
zachęcał do przytulenia się do Matki Bożej Bolesnej i podtrzymywania z nią więzi przez codzienną modlitwę różańcową. Proboszcz ks. Eugeniusz
Burzyk stwierdził, że w czasie trzech lat pełnienia swojej funkcji nigdy nie zawiódł się na wstawiennictwu patronki – Matki Bożej Bolesnej. Polecił jej opiece całą parafię, w sprawach duszpasterskich, katechetycznych i rodzinnych.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc
syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia objęła opieką. Dziękujemy członkom Oazy Rodzin za pomoc w zbieraniu ofiar na ten cel.

6. Dziękujemy za ofiary złożone na prace remontowe podczas dzisiejszej składki uzupełniającej. W przyszłą niedzielę do puszek przy
wyjściu z kościoła będziemy składać ofiary
na diecezjalne radio „Anioł Beskidów”.

7. W sobotę – 14 października odbędzie się
pielgrzymka dzieci specjalnej troski, wraz
z rodzicami i opiekunami, do Sanktuarium
w Leśniowie i na Jasną Górę. Wyjazd o 8.00
z parkingu przed kościołem. Koszt 30 zł. Zapisy w zakrystii.
2. W dzisiejszą niedzielę o godz. 19.00, po Mszy
Św. wieczornej, rozpoczynamy „Jawiszowickie Niedziele Organowe”. Podczas pierwszego koncertu wystąpi duet akordeonowy:
Alena Budziňáková i Grzegorz Palus. Na organach zagra dyrektor artystyczny – Wacław
Golonka. Szczegóły na stronach internetowych i na plakatach.

3. Od poniedziałku – 19 września w godzinach
urzędowania kancelarii i bezpośrednio po
Mszach dostępna jest nowa Księga Intencji.
4. W środę – 20 września o godz. 18.00, podczas tradycyjnej Mszy wotywnej do naszej
patronki MB Bolesnej, będziemy polecać
Bogu nasze intencje, zarówno za żywych,
jak i zmarłych. Intencje można zamawiać
w zakrystii oraz w godzinach urzędowania
kancelarii.
5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę
mieszkańcom bloków nr 10, 11 i 14 z Osiedla
Paderewskiego. W tym tygodniu, w piątek
po wieczornej Mszy, prosimy mieszkańców
bloków nr 13 i 17 z tego osiedla.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 17 września

7.00 †
8.30 †
10.00		
11.30 †
18.00 †

Ewa i Józef Dudek
Jerzy Sojka
Za Annę i Marcina w rocznicę ślubu
Łucja i Edward Pasałka w r. śmierci
Karol Olek w 1 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 18 września

6.30
6.30
18.00

† Anna Seremak
† Adam Czopek
† Marian Hałat w 4 r. śm. z rodzicami

WTOREK – 19 września

6.30
6.30
18.00

† Anna Seremak
† Adam Czopek
† Elżbieta Puchałka [od parafian]

ŚRODA – 20 września

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Emil Kolber w 4 rocznicę śmierci
Józef Bąk
Msza wotywna do MB Bolesnej:
o Boże błogosławieństwo dla Wioletty i jej syna Miłosza, o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców i sprzątających z osiedla Paderewskiego nr 7,
† Marian Pałka z teściami, † Adam
Czopek

CZWARTEK – 21 września

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Józef Bąk
Marek Kozak w 4 r. śmierci
Edward Bednarz
Jan Ossowski w 16 r. śmierci

PIĄTEK – 22 września

6.30 † Józef Bąk
18.00		 Wotywna do Świętego Jana Pawła II

SOBOTA – 23 września

6.30 † Marcin Nowak
6.30 † Józef Bąk
6.30		 O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców i sprzątających z osiedla Paderewskiego nr 10, 11 i 14
18.00 † Stanisław i Franciszka Kamińscy

NIEDZIELA – 24 września

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30 †
18.00		

Kazimierz Szatan w 19 r. śmierci
Eugeniusz Kosek w 4 r. śmierci
Grażyna Pach w 16 r. śmierci
Jan Adamczyk w 50 r. śmierci
O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Małgorzaty i Marka z okazji 20 rocznicy ślubu

Msza wotywna o św. Janie Pawle II
22 września – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo
Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia, dziękczynna w intencji wnuków
i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i rodziców.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: Tadeusz Zontek,
Stefania Duda z rodzicami, Jerzy Rudnicki w 10 rocznicę śmierci, Kazimierz Kozieł w rocznicę śmierci z żoną
Stefanią, Adam Czopek, Helena Fajferek, Marek Kciuk, Tadeusz Szalonek, Wanda Szulc, Stanisław Żaba,
Helena Szczerbowska, Czesław Sikora, Małgorzata Chrapek, Jan Fetko, Zenon Habrajski, Adam Paszek, Jan
Borowiecki, Eugenia Apryas, Marian Piotrowski, Andrzej Pękala, Jerzy Ściga, Teresa Jarosz, Józef Szczerba,
Krystyna Barszcz, Mieczysław Ichniowski, Ks. Franciszek Janczy, Anna Seremak, Roman Błażkiewicz, Józef
Bąk, Marian Piotrowski, Irena Pękala, Edward Bednarz, Antonina Hankus.
Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska; zdjęcia: Jerzy Zajda
Korekta: ks. Tomasz Łata; redakcja: parafia@materdolorosa.pl
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

