
Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet 
zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi 
i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przy-
powieściach tymi słowami: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy 
siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wy-
dziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele 
miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. 
Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały 
korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a  ciernie wy-
bujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną 
i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, 
a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Mt 13, 1-9
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Rozalia BajerRozalia Bajer

Arcybiskup Józef Życiński zauważa, że statystyka nie prze-
mawia na korzyść Ewangelii. Na przykład tylko jeden z 10 
uzdrowionych trędowatych wyraził wdzięczność, także jeden 
spośród 12 uczniów przyszedł pod krzyż Jezusa – zaledwie 
8,33 procent.

Ziarno Słowa Bożego pada na cztery różne rodzaje gleby:  
na drogę, na miejsca skaliste, między zagłuszające je wybujałe 
ciernie i wreszcie na ziemię żyzną. Tylko w tym ostatnim przy-
padku wydaje plon. Statystycznie efektywność wynosi więc  
25 procent.

Siostra Anna pracująca wśród prostytutek nie lubi pytania 
o to, ilu kobietom pomogła: „Przede wszystkim trzeba mieć 
w głowie sza-cunek i dystans, a jeśli zamiast tego są ambicje 
i pośpiech, bo trzeba coś szybko zrobić, wykazać się – to  
jest pomyłka”.

15.   N i e d z i e l a   Z w y k l a,



 1. W poniedziałek – 13 lipca zapraszamy na na- 
bożeństwo fatimskie, które poprowadzi ks. dr 
Wojciech Krymiec – notariusz Sądu Biskupie-
go w Bielsku-Białej. Ze względu na stan epi-
demii nie będzie procesji fatimskiej, dlatego 
o 17.30 zapraszamy na adorację Najświętsze-
go Sakramentu i różaniec, a o 18.00 na Mszę 
Świętą, na którą można jeszcze zamawiać inten-
cje za żywych i  zmarłych. O zaangażowanie  
w prowadzenie różańca prosimy II Różę Kobiet. 

 2. Dziękujemy za ofiary, złożone dzisiaj i podczas 
całego tygodnia. Również wpłacane na konto 
bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedź-
nej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 
0075 5825 0001. Jak w każdy poniedziałek, li- 
sta ofiarodawców będzie umieszczona w gablo- 
cie przy głównym wejściu i obok zejścia do ka- 
plicy dolnej.

 3. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloku nr 13 z Osie-

dla Słowackiego. Mieszkańcy tego bloku pro- 
szeni są o złożenie ofiar na sprzątanie i kwia- 
ty w zakrystii lub wpłatę na konto parafii. Dzię- 
kujemy mieszkańcom bloku nr 11 z tego osie-
dla za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 4. W przyszłą niedzielę – 19 lipca składka specjal- 
na uzupełniająca na meble do nowej kuchni 
i jadalni, a także na sprzęt AGD.

 5. Również w przyszłą niedzielę do puszek będzie- 
my składać ofiary dla syryjskiej rodziny, którą 
nasza parafia objęła opieką.

 6. Przewodniczący Episkopatu Polski po raz ko- 
lejny apeluje o przestrzeganie wszystkich zale- 
ceń służb sanitarnych, przede wszystkim o obo- 
wiązku zakładania w kościele masek, zasłania- 
jących zarówno usta, jak i nos, a także o zacho- 
waniu odpowiedniego dystansu. Poleca kapła-
nom, aby podczas Mszy Świętej przypominali 
wiernym o zasadach bezpieczeństwa sanitar-
nego i sami rygorystycznie ich przestrzegali. 
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Polsk ie rodziny rodzinom na B l isk im Wschodzie 

Właśnie teraz sytuacja w Aleppo  
jest najbardziej nieznośna. Po katastrofie  
codziennych ostrzałów, braku jedzenia,  
prądu i wody, miasto i jego mieszkańcy  
pozostaje w zawieszeniu.  
Wybuchy słychać nadal – dochodzą  
z zachodnich obrzeży miasta, gdzie  
nadal toczą się działania wojenne.  
Inflacja, bezrobocie, sankcje, widmo  
przedłużającego się konfliktu, obowiązek  
służby wojskowej, która może trwać latami  
– to wszystko codzienne zmartwienia Syryjczyków.

ŚLADY WOJNY  
W ALEPPO

Kwietnik w parafii katolickiej w Aleppo. Stwo-
rzony z odłamków pocisku, który uderzył 
w budynek kościoła. Symbolizuje konieczność 
przebaczenia i ewangeliczne wezwanie do od-
powiadania dobrem na zło. 

Dzieci w Syrii pozbawione są bezpiecznych wa-
runków do rozwoju, nauki i zabawy. 1/3 z nich 
w ogóle nie chodzi do szkoły. 

Trwa dramatyczna walka mieszkańców Aleppo 
o elektryczność. Kable podłączane są do gene-
ratorów prądu. Problemy z dostawą prądu do 
miasta występują do dziś. 

Po odzyskaniu miasta przez siły rządowe, miesz-
kańcy mogli pierwszy raz od kilku lat sprawdzić 
stan swoich sklepów, warsztatów czy domów. 
Zazwyczaj odnajdywali je zniszczone i rozkra-
dzione. Większości z nich nie stać na remont.

Ostatni sprawdzian w szkole Al-Kalima w Aleppo 
przed oblężeniem szkoły przez uzbrojone bojówki 
i zniszczeniem szkoły. Dzięki środkom pozyska-
nym z akcji Świecy Caritas, w 2019 roku szkoła 
została odbudowana i po kilku latach otworzyła 
drzwi dla uczniów w Aleppo.

KWIETNIK

DZIECIŃSTWO MEDIA

SKLEPY, WARSZTATY

SZKOŁY

Wpłaty można dokonać:

na konto bankowe  
z dopiskiem „Rodzina Rodzinie”::  
PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
Caritas Polska, ul. Okopowa 55,  
01-043 Warszawa

szybkim przelewem internetowym  
/ kartą płatniczą – klikając w ten link: 

CARITAS.PL/FORMULARZ/#RODZINA-RODZINIE

Problemy z dostawą wody są do dziś koszma-
rem życia codziennego części mieszkańców 
Aleppo. Nieraz za przynoszenie wody do domu 
odpowiedzialne są dzieci. 

WODA

BLISKIWSCHOD.CARITAS.PL/Więcej zdjęć: 

RODZINARODZINIE.CARITAS.PL   |   RODZINY OCZEKUJĄCE NA POMOC   |   KONTAKT
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Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794 

 www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Komiks: Rozalia Bajer; 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@drukarniaslajd.eu

NIEDZIELA – 12 lipca
  7.00 † Leszek Kramarczyk
  8.30 † Zdzisław Ogórek w 11 r. śmierci
10.00 † Albin i Zofia Płaza z rodzicami  

w r. śmierci
11.30  Roczki: Wojciech Chrapek. 
18.00 † Henryk Serafin z rodzicami 

i wnukiem Dariuszem
PONIEDZIAŁEK – 13 lipca
  6.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę 

MB dla Weroniki i Daniela Banach
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: dzięk- 
czynna za otrzymane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
nad II Różą Kobiet; o błogosławieństwo 
Boże i zdrowie dla Małgorzaty z oka- 
zji imienin; † za zmarłą Alicję Włodar-
czyk oraz o ukojenie bólu po stracie 
dziecka dla jej rodziców; † Ryszard Te- 
lega; † Adam Pędziwiatr; † Ryszard Gi- 
bas; † Józefa Wojnar; † Stanisława Dra- 
bek; † Wojciech Sajdak; † Ewa Harę-
żlak; † Stanisława Wasilak; † Joanna 
Krawczyk-Trzaska; † Zdzisław Ziółkow- 
ski; † Zofia Moskwik; † Helena Tyrna; 
† Weronika Dubiel; † Genowefa Nycz; 
† Jadwiga Michalak w 25 r. śmierci

WTOREK – 14 lipca
  6.30 † Marek Lenik
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Boże  
i opiekę MB dla Barbary i Jerzego  
z okazji 40 rocznicy ślubu

ŚRODA – 15 lipca
  6.30 † Kinga Kaczmarek
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † za zmar- 
łą Alicję Włodarczyk oraz o ukojenie 
bólu po stracie dziecka dla jej rodzi-
ców; † Ewa Olearczyk; † Zdzisława 
Bugnar; † Marek Lenik; † Maria Wilk;  
† Janina Jasek; † Aleksandra Kufta; † Wie- 
sław Pysz; † Ewa Harężlak; † Leszek 
Witkowski; † Teresa Pacholarz; † We-
ronika Dubiel 

CZWARTEK – 16 lipca
  6.30 † Genowefa Zając w 1 r. śmierci
18.00 † Henryka Gołębyś w 15 r. śmierci
18.00 † Eugeniusz Kraus 

PIĄTEK – 17 lipca
  6.30 † Marek Lenik
18.00 † Czesław Patora
18.00 † Stefania i Karol Górny z trzema 

synami i dwoma zięciami

SOBOTA – 18 lipca
  6.30 † Honorata Bandoła
  6.30 † Irena Krawczyk
18.00 † Leon Łukowicz z rodzicami

NIEDZIELA – 19 lipca
  7.00  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Boże  
i opiekę MB dla Stanisławy i Adama 
z okazji 50 rocznicy ślubu

  8.30 † Kazimierz Ziółkowski w 2 r. śmierci
10.00 † Julian i Maria Bartuś  

z córką Jadwigą
11.30 † Anna Piotrowska
18.00 † Jakub Frasiński z rodzicami

Intencje mszalneIntencje mszalne


