
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i, upa-
dając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie 
oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go 
i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natych-
miast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus su-
rowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: 
„Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapła-
nowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał 
Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu 
zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak 
że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz 
przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd 
schodzili się do Niego.

Mk 1, 40-45

Uwikłanych w grzechy, nałogi, mających odmienne 
poglądy, traktujemy jak trędowatych.

Jezus wbrew prawu dotyka trędowatego, uzdrawiając 
go i włączając na powrót do wspólnoty.

O wiele łatwiej jest wykluczyć człowieka „trędowa-
tego” niż uzdrawiająco go „dotknąć”.
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

ks. Eugeniusz Burzyk

Jak traktujemy współczesnych „trędowatych”?
W czasach biblijnych człowiek trędowaty wykluczony był 
ze wspólnoty i udziału w nabożeństwach. Nie można było 
go dotknąć, by samemu nie stać się nieczystym; również 
w znaczeniu religijnym i rytualnym. Dotykając i uzdrawia-
jąc trędowatego Jezus na powrót włącza go do wspólnoty. 

Ludzi uwikłanych w grzechy i nałogi, mających inne poglądy niż my, wyznających inną religię, 
należących do przeciwnej partii, grupy społecznej czy subkultury traktujemy czasem jak „trędowa-
tych”; drażni nas ich odmienność. By rozpocząć z nimi dialog, najpierw sami powinniśmy pozwolić 
dotknąć się Jezusowi.

6.   N i e d z i e l a   Z w y k l a   –   R o k   B,



W ŚRODĘ –14 LUTEGO  
ROZPOCZYNAMY WIELKI POST

Dlaczego co roku Wielki Post rozpoczyna 
się w innym dniu?
Zależy to od daty świąt wielkanocnych, które 
obchodzimy w niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca, czyli po 21 marca. W bieżącym ro- 
ku przypada ona w sobotę – 31 marca o godz. 14.38 
[w tym dniu Żydzi obchodzą swoje największe świę- 
to – Paschę, upamiętniające  wyjście z Egiptu]. Dla- 
tego w najbliższą niedzielę po tej dacie, czyli 1 kwie- 
tnia, będziemy świętować Zmartwychwstanie. 
Od tego dnia odliczamy wstecz 46 dni i rozpo-
czynamy Wielki Post.
Ile dni trwa Wielki Post i dlaczego 
rozpoczyna się w środę?
Okres Wielkiego Postu nawiązuje do postu Jezu-
sa, którego Duch wyprowadził na pustynię, gdzie 
przebywał 40 dni, kuszony przez szatana. Gdy 
policzymy dni od Środy Popielcowej [14 lutego] 
do Wielkiej Soboty [31 marca] to wychodzi 46. 
Jednak w tym okresie przypada 6 niedziel, a ka- 
żda niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania. 
Dlatego niedziele nie należą do tego okresu, 
mimo iż w tych dniach nie przerywamy postu, za- 
chowując modlitewne skupienie, realizując wiel- 
kopostne postanowienia. Tak jak przez cały Wiel- 
ki Post w niedziele nie śpiewamy „Chwała na wy-
sokości Bogu”, nie mówimy: „Alleluja” i nie przy- 
ozdabiamy kościoła kwiatami.
Na czym polega post i wstrzemięźliwość 
Środę Popielcową?
W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźli-
wość od pokarmów mięsnych, do przestrzegania 
której zobowiązani są wszyscy, którzy ukończyli 
14. rok życia aż do śmierci. W tym dniu zachowu-
jemy również post, czyli spożywamy tylko trzy 
posiłki, w tym jeden do syta. Post obowiązuje od 
ukończenia 18. roku życia do rozpoczęcia 60. Od 
Środy Popielcowej przez cały okres Wielkiego 
Postu nie uczestniczymy w zabawach. W takiej 
samem formie pościmy tylko jeszcze jeden raz 
w roku – w Wielki Piątek.
Czy posypanie głowy popiołem jest aż 
tak ważne?
Nie jest sakramentem, nie posiada żadnej cu-
downej mocy. Nie zmieni naszego życia, bo to 
nie są czary, a kapłan nie jest szamanem czy 
czarownikiem. To jedynie znak przypominający 

o pokucie i nawróceniu, o tym, że zawsze powin-
niśmy być ludźmi umiarkowanymi i wstrzemięź-
liwymi. Wskazuje na przemijalność świata ma-
terialnego i związanych z nim przyjemności. Ma 
nas zainspirować do wewnętrznej przemiany. 
Słowa „Prochem jesteś i w proch się obrócisz!” 
(Rdz 3, 19), które wypowiada kapłan podczas po- 
sypywania głów popiołem, przypominają, że ziem- 
skie życie nie trwa wiecznie. 
Dlaczego popiół i skąd się go bierze?
Popiół to symbol przemijania, pokuty i gotowo-
ści do pojednania z Bogiem i bliźnimi. Znany był 
jako znak żałoby i pokuty w wielu starożytnych 
religiach, zarówno w Egipcie, jak i w Grecji czy 
u Arabów. W chrześcijaństwie i stosowany jest 
od VIII w. Zwyczaj posypywania nim głów wpro- 
wadził 1091 roku papież Urban II na soborze w Be- 
newencie. Wtedy ustalono też, że sam popiół 
ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę 
Męki Pańskiej (Palmową) poprzedniego roku.
Dlaczego kolor fioletowy?
Kolorem liturgii Wielkiego Postu jest fiolet, któ-
ry powstaje z przemieszania błękitu i czerwie-
ni. Błękit symbolizuje świat duchowy, nadprzy-
rodzony; czerwień – ziemski i zmysłowy. Fiolet 
jest więc obrazem człowieka przywiązanego do 
materii, ale tęskniącego za niebem. „Być czło-
wiekiem, to los tragiczny: to kochać dobro, ale 
mieć skłonności do złego, robić postanowie-
nia, a potem ich nie wypełniać, wznosić się ku 
gwiazdom, a grzęznąć w błocie” – pisał węgier-
ski biskup Tihamer Toth.
Czy nasza kawiarnia będzie czynna 
w Wielkim Poście?
Celem naszej parafialnej kawiarni nie jest komer- 
cja, dochód czy imprezowanie, a za poczęstu-
nek składamy dobrowolne ofiary, które w cało-
ści zostaną przeznaczone na prowadzone prace 
remontowe, służące – tylko i wyłącznie – działal- 
ności duszpasterskiej oraz ewangelizacyjnej w na- 
szej parafialnej wspólnocie.
Spotkanie w naszej kawiarni to niejako przedłu-
żenie Eucharystii, przeniesienie atmosfery nie-
dzielnej Mszy na wzajemnie relacje i kontakty. 
To okazja dla parafian, którzy pragną spotkać się 
po niedzielnej Eucharystii, okazując sobie ży- 
czliwość, a tym samym budując i umacniając na- 



 1. Dzisiaj rozpoczynamy 51. Tydzień Modlitw o Trze- 
źwość Narodu, czas przebłagania za pijaństwo 
i podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grze-
szników. Zachęcamy do składania przyrzeczeń 
abstynenckich.

 2. We wtorek – 13 lutego o godz. 18.00, jak w każdy 
drugi wtorek miesiąca, zapraszamy na Mszę z 
modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Podczas na- 
bożeństwa każdy zostanie indywidualnie pobło-
gosławiony Najświętszym Sakramentem.

 3. 14 lutego przypada Środa Popielcowa – rozpoczy-
nająca okres Wielkiego Postu. Zapraszamy na 
Msze o 7.00, 8.30, 10.00, 16.30 i 18.00. W tym 
dniu zachowujemy wstrzemięźliwość od pokar- 
mów mięsnych. Do jej przestrzegania zobowiąza-
ni są wszyscy, którzy ukończyli 14. rok życia aż 
do śmierci. Zachowujemy również post ścisły, 
spożywając tylko trzy posiłki, w tym jeden do sy-
ta. Obowiązuje od ukończenia 18. roku życia do 
rozpoczęcia 60.

 4. W piątek – 16 lutego o godz. 17.30 zapraszamy 
na Drogę Krzyżową.

 5. Przy stolikach z prasą i w naszej parafialnej kawiar- 
ni do nabycia za dowolną ofiarą „Zdrapka Wielko- 

postna”, która pomoże nam w duchowym przeży-
ciu Wielkiego Postu. To kolorowa plansza, na któ- 
rej umieszczono ponad 40 pól do odkrycia w ko- 
lejnych dniach Wielkiego Postu. „Zdrapka” to dobry 
prezent, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i do-
rosłych, przygotowujący do Świąt  Wielkanocnych.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na 
prace remontowe mieszkańcom ulic: Daszyńskie- 
go, Drobniaka i Ofiar Oświęcimia. W tym tygo-
dniu, w piątek po wieczornej Mszy, prosimy mie-
szkańców Bloków POM – 24, 36, 40, 42 oraz 30 
przy ul. Mickiewicza.

  7. Dziękujemy za złożone ofiary na prace remon-
towe. W przyszłą niedzielę – 18 lutego składka 
specjalna uzupełniająca. Przy wyjściu z kościoła 
będziemy składać ofiary na pomoc syryjskiej ro- 
dzinie, którą nasza parafia objęła opieką.

 8. Wyjazd dzieci specjalnej troski, wraz z rodzicami 
i opiekunami, na kulig, w niedzielę – 18 lutego 
o 13.00 z parkingu przed kościołem.

 9. Jak w każdą niedzielę zapraszamy do naszej pa-
rafialnej kawiarni na piętrze kościoła, która jest 
czynna od 7.45 do 13.30. Dzisiaj zapraszamy na 
domowe „ostatkowe” ciasto.

Ogłoszenia duszpasterskie

szą wspólnotę, prowadząc również rozmowy na 
tematy duchowe i religijne. Dlatego zapraszamy 
także w każdą niedzielę Wielkiego Postu po do-
południowych Mszach Świętych, w godzinach: 
od 7.45 do 13.30.
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NIEDZIELA – 11 lutego
  7.00 † Franciszek Tchurzewski w 22 r. śm.
  8.30 † Mieczysław Bartula z rodzicami 

i bratem Adamem oraz Bronisław 
i Maria Pietras z synem Józefem

10.00 † Kazimierz Farat
11.30  Roczki: Klara Wąsik, Wiktoria 

Biernat, Adam Torba
18.00 † Anna Wawro w 13 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 12 lutego
  6.30 † Ludwik Chromik w 4 r. śmierci
18.00 † Małgorzata Wójcik

WTOREK – 13 lutego
  6.30 † Marek Orzechowski w 21 r. śmierci
18.00 † Małgorzata Wójcik

ŚRODA – 14 lutego
  7.00 † Irena Orzechowska w 12 r. śmierci
  8.30 † Franciszek Hatala
10.00 † Józef i Aniela Skowron z synem 

Władysławem i synową Zofią
16.30 † Irena i Bogdan Hałat z rodzicami 

oraz Jadwiga i Feliks Michalak  
z rodzicami

18.00 † Ryszard Wilkosz

CZWARTEK – 15 lutego
  6.30  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Joanny Maciejczyk z okazji 
urodzin

18.00 † Józef Błotko z żoną Elżbietą i synem 
Wiesławem

PIĄTEK – 16 lutego
  6.30 † Janusz Kudzia z synem Stanisławem
18.00  O dobre przeżycie rekolekcji wielkopo-

stnych dla wszystkich parafian [NSPJ]

SOBOTA – 17 lutego
  6.30  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Krystyny i Jerzego Grzanka 
z okazji 50 rocznicy ślubu

18.00 † Teresa (4 r. śm.) i Roman (14 r. śm.) 
Kaczmarek

NIEDZIELA – 18 lutego
  7.00 † Helena Stańco z dwoma synami  

i córką Genowefą
  8.30 † Jan Cebularz w 15 r. śmierci
10.00 † Jan Szałaśny
11.30 † Tadeusz Jarguz w 37 r. śmierci
18.00 † Władysław Żak w 3 r. śmieci

Zmarli:
† Leonard Sojka, lat 84
† Emilia Dominiec, lat 88
† Józef Gocal, lat 84
† Franciszek Gembala, lat 82
† Jadwiga Smekla, lat 79
† Wiktor Maszerowski, lat 66
† Barbara Kozioł, lat 65
† Janina Śliwińska, lat 72
† Dobrosław Mastalerz, lat 75
† Mieczysław Korczyk, lat 69
† Stanisław Bednarz, lat 65
† Kazimierz Kulka, lat 60
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