
Rachunek sumienia z grzechów własnych czy cudzych?
Czasem robiąc rachunek sumienia bardziej przypominamy sobie grze-
chy bliźnich niż swoje. Słusznie zarzucając winę innym, zwróćmy przede 
wszystkim uwagę na nasze zaniedbania względem nich. Gotowe katalogi 
grzechów można znaleźć w modlitewnikach. Ich podstawą są przykazania 
Boże i kościelne, siedem grzechów głównych, cnoty teologalne oraz kar-
dynalne, a także uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Ważne jest 
nauczanie Kościoła, które wyjaśnia treść Pisma Świętego w odniesieniu 
do aktualnych problemów; interpretuje osiągnięcia nauki, np. psychologii 
czy pedagogiki oraz własne doświadczenie życiowe dotyczące dobra i zła. 

ks. Eugeniusz Burzyk

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy pro-
wadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie prze-
wyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie 
jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, 
a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu 
bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», 
gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw 
belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka 
swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani 
złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje 
się każde drzewo: nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie 
zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca 
wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo 
z obfitości serca mówią jego usta”.
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Jean de la Fontaine twierdził, że człowiek idąc przez życie niesie na 
ramionach dwa worki: do tego z przodu wrzuca wady bliźnich, a do te- 
go z tyłu swoje własne.
Jezus przestrzega nas przed dostrzeganiem grzechów u innych, cza-
sem nawet bardzo błahych, przy równoczesnym bagatelizowaniu czy 
ignorowaniu własnych.
Ludzie nie dzielą się na „winnych” i „niewinnych”, ale na dwa typy 
winnych: tych, którzy przyznają się do swoich przewinień oraz tych, 
którzy tego nie czynią.

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

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso           z Proboszczem



W piątek – 7 czerwca wyruszy 
IV Piesza Pielgrzymka „non 
stop” na Jasną Górę, organi- 
zowana przez parafię pw. Mat- 
ki Bożej Bolesnej w Jawiszo-
wicach – Osiedle Brzeszcze oraz 
Grupę JG24 – Jasna Góra bez 
kompromisów. Hasło tegorocz- 
nej pielgrzymki: „Chcemy wi-
dzieć Cię” jest uzupełnieniem 
zeszłorocznej nauki wsłuchi- 
wania się w głos Boga. Obok 
słuchania, to kontakt wzroko-
wy jest podstawą budowania 
każdej relacji. Bóg również 
chce budować wyjątkową re-
lację z każdym z nas. Zaprasza 
nas, abyśmy chcieli dostrze-
gać Jego działanie w nas sa-
mych, w tym, czego doświad- 
czamy w codziennym życiu i ota- 
czających nas ludziach. Nie tyl- 
ko pragnie, abyśmy zobaczyli 
Jego, ale również ON chce spo- 
glądać na NAS. Jednak szanu-
jąc wolną wolę człowieka, po- 
trzebuje pozwolenia, aby Je-
go wzrok mógł nas przeniknąć 
i uzdrowić. Ten, który zna nas 
w pełni, chce pokazać nam jacy 
jesteśmy naprawdę.
Pielgrzymka rozpocznie się Mszą 
Świętą w kościele pw. Matki 
Bożej Bolesnej – w piątek, 7 
czerwca, o godz. 9.00, bezpo-
średnio po której pielgrzymi wyruszą w trasę, by następnego dnia – 8 czerwca o godz. 21.00 wziąć 
udział w Apelu Jasnogórskim u stóp Matki Bożej Częstochowskiej. 126 km, które zamierzają przejść, 
podzielone jest na 15 etapów. Średnia długość etapu to 10 km. Prędkość marszu ok. 5 km/h. Po 
każdym etapie planowany jest ok. 30 minutowy odpoczynek. Ostatni postój trwa 1,5 godz. (sobota 
ok. 17.45). W tym czasie uczestniczymy w Eucharystii o 18.00 w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Częstochowie. Przed Mszą Świętą celebrans odczyta intencje, które wcześniej powierzo-
no pielgrzymom. Po Apelu Jasnogórskim, ok. godz. 21.45, oficjalne zakończenie pielgrzymki pod 
pomnikiem Prymasa Wyszyńskiego.
W Ewangelii czytamy, że wzrok Jezusa zmieniał życie ludzi. Jedno spojrzenie pełne miłości skut-
kowało porzuceniem wszystkiego i pójściem za Nim. Spojrzenie Jezusa to również odpowiedź na 
pytania, jakie stawia sobie każde ludzkie serce: kim jestem, do czego jestem powołany? „A Jezus, 
WEJRZAWSZY na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» 
– to znaczy: Piotr.” (J 1,42).

Zapraszamy do udziału w IV Pieszej Pielgrzymce 
„non stop” na Jasną Górę – w 36 godzin



Efekt czyszczenia ścian ceglanych  
w naszej kaplicy

Na drodze uczenia się wpatrywania w Jezusa chcemy iść za Matką. Maryja jest Tą, która doskonale 
słucha głosu Boga i nieustannie jest wpatrzona w Niego. Dzięki poświęceniu pokory i posłuszeń-
stwu Maryja stała się tak podobna do Boga, że patrząc na Nią widzimy Jego. To właśnie symbolizuje 
plakat tegorocznej pielgrzymki – patrzeć na świat przez pryzmat, jakim jest Maryja, czyli widzieć 
tak, jak widzi Bóg. Chcemy uczyć się od Niej odpowiadać na Boże wezwanie: „Oto ja” – poznałeś 
mnie Boże takim, jaki jestem, „Niech mi się stanie” – chcę pełnić Twoją wolę.
Przebieg pielgrzymki na bieżąco będzie relacjonowany na FB. W tym roku po raz pierwszy chcemy 
transmitować na żywo Różaniec oraz mini konferencje, które poprowadzi ksiądz Łukasz.
Szczegółowe informacje, także formularz zgłoszeniowy, znajdują się na internetowej stronie piel-
grzymki JG 24: www.jg24h.pl/4jgnonstop.
Spotkanie organizacyjne dla wszystkich zainteresowanych udziałem w pielgrzymce odbędzie się 
we wtorek – 5 marca, po wieczornej Mszy Świętej, w sali konferencyjnej na piętrze kościoła.

Aneta Kaczmarek, Grzegorz Smolarek
Grupa JG24 – Jasna Góra bez kompromisów
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD); tel. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

NIEDZIELA – 3 marca
  7.00 † Joanna i Mieczysław Śliwka
  8.30 † Krystyna i Stanisław Klimeczek  

z rodzicami
10.00 † Ludwik Odrzywolski z bratem 

Zygmuntem
11.30 † Józef Kusiński w 16 r. śmierci  

z rodzicami i bratem Ludwikiem
12.30  Msza święta chrzcielna
18.00 † Teresa, Janina, Wojciech Brańka  

oraz † Anna Skarbek
PONIEDZIAŁEK – 4 marca
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla 

mieszkańców i sprzątających  
ze Starych Bloków nr 3

  6.30 † Dariusz Grodowski w 3 r. śmierci
18.00 † Bonifacy Kruk w 2 r. śmierci
18.00 † Anna Maciejczyk
WTOREK – 5 marca
  6.30 † Ludwika Walusiak w 30 r. śmierci
  6.30 † Wacław Sajewicz
18.00 † Anna Maciejczyk
ŚRODA –  6 marca
  7.00  † Stefan Kustra
  8.30 † Wacław Sajewicz
16.30 † Anna Maciejczyk
18.00 † Stanisława Szczerbowska
CZWARTEK – 7 marca
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Wacław Sajewicz
18.00  Za żywych i zmarłych członków 

Parafialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Irena i Bronisław
PIĄTEK – 8 marca
  6.30 † Julia Bassara
18.00 † Stefan Gąsiorek w 27 r. śmierci  

z rodzicami i teściami
18.00 † Sylwester Majewski w 2 r. śmierci
SOBOTA – 9 marca
  6.30 † Mieczysław Krauzowicz
  6.30 † Zofia Adamowicz
  6.30 † Damian Grządziel
18.00 † Edward Wolas w 4 r. śmierci
NIEDZIELA – 10 marca
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Tadeusz Wajdzik w 4 r. śmierci
10.00 † Emila Bidzińska w 3 r. śmierci
11.30  Roczki
18.00 †  Anna i Józef Kanik

 1. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień modlitw o trzeźwość 
narodu. Zachęcamy do podejmowania przyrzeczeń 
abstynenckich.

 Również dziś, o 14.00, Msza św. dla dzieci specjalnej 
troski, ich rodziców i opiekunów.

 2. W poniedziałek – 4 marca zapraszamy kobiety oraz 
wszystkich parafian, na „Modlitwę Matek” w inten- 
cji dzieci, wnuków i chrześniaków. Spotkanie roz- 
poczniemy Mszą św. wieczorną, po której odbędzie 
się modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

 3. We wtorek – 5 marca, po Mszy wieczornej, odbędzie 
się spotkanie organizacyjne pielgrzymki JG 24 – 
„Jasna Góra bez kompromisów”, która w 36 godzin 
dotrze do Częstochowy. Zapraszany wszystkich zain- 
teresowanych udziałem w tej pielgrzymce.

 4. W Środę Popielcową – 6 marca rozpoczynamy Wiel- 
ki Post. Msze Święte o godz. 7.00, 8.30, 16.30 oraz 
18.00. Kancelaria parafialna będzie nieczynna. 

 W tym dniu zachowujemy wstrzemięźliwość od po- 
karmów mięsnych. Do jej przestrzegania zobowią-
zani są wszyscy, którzy ukończyli 14. rok życia aż 
do śmierci. Zachowujemy również post ścisły, spoży- 
wając tylko trzy posiłki, w tym jeden do syta. Obo-
wiązuje od ukończenia 18. roku życia do rozpoczę-
cia 60. Mszy Świętej o godz. 18.00 przewodniczyć 
będzie biskup Piotr Greger. Bezpośrednio po Mszy 
odbędą się „Jawiszowickie Rozmowy Poświęcone”. 
Biskup Piotr Greger i ks. Jacek Pędziwiatr – reda-
ktor Radia „Anioł Beskidów” rozmawiać będą na 
temat: „Po co nam Wielki Post?”.

 5. W czwartek – 7 marca, po Mszy św. wieczornej, w sa- 
li konferencyjnej odbędzie się spotkanie czcicieli 
NSPJ i Rodziny Radia Maryja.

 6. W przyszłą niedzielę – 3 marca składka specjalna 
na wymianę dachu na naszym kościele. Prace trwa-
ją już od dwóch tygodni.

 7.  Przy stolikach z prasą za dowolną ofiarą można na-
być „Zdrapkę Wielkopostną”, która pomoże nam 
w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu i przygotuje 
do Świąt Wielkanocnych.

 8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę miesz-
kańcom Starych Bloków nr 22 i 23. W tym tygodniu 
prosimy mieszkańców bloków nr 19, 24 i 32.

 9. Dzięki anonimowym fundatorom odnowiony został 
krzyż obok ołtarza wraz z lichtarzami, a także ko-
lejny kielich i puszka.

Intencje mszalne Ogłoszenia parafialne


