
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, 
jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Je-
zus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedem-
dziesiąt 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 dzie-
sięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan ka-
zał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby 
tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Pa-
nie, 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, dopóki 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”. 

Mt 18, 21-35
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W sztuce Szekspira pt. „Kupiec wenecki” Antonio mówi do lich-
wiarza Shylocka: „Na jaką litość liczysz, gdy sam jej nie masz?”.

Z Ewangelii [także z modlitwy Ojcze Nasz] wynika, że Bóg prze-
baczy 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.

Czy naprawdę przebaczamy?
Podczas Mszy Świętej odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz. Na ile mamy 
świadomość, że przebaczenie naszych grzechów zależy od tego, czy 
sami przebaczymy naszym winowajcom? Wszyscy jesteśmy dłużnikami 
Bożego miłosierdzia. Nie ma ono żadnych ograniczeń, gdyż Bóg prze-
bacza każdy grzech. Warto o tym pamiętać, kiedy spotkamy naszych 
„dłużników”.

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

ks. Eugeniusz Burzyk
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W ostatnich 2 tygodniach zakupiliśmy i wymieniliśmy w sumie 40 parapetów, wraz z obro-
bieniem okien: 28 w kościele i 12 w budynku plebanii, co jest związane z wymianą okien, 
która trwa już od dłuższego czasu. Z powodu różnych prac nie wszystkie parapety mogły być 
wymienione od razu. Mimo iż w najbliższym czasie zostanie zmieniona cała elewacja kościoła 
i wymienione będą pozostałe okna, to jednak prace przygotowawcze, związane m.in. z obro-
bieniem okien, trzeba było rozpocząć już teraz, także z powodu poprawienia szczelności przed 
okresem grzewczym. Odnowione, wyczyszczone i pomalowane, zostały kraty zabezpieczające 
dół plebanii. W przejściu między kościołem, kancelarią i plebanią ściany są odnawiane.
W najbliższych dniach będą wymieniane kolejne parapety, głównie w kościele i w kancelarii. 
Obrabianie tych okien już się rozpoczęło.
Przeczyszczona została kanalizacja w kotłowni, zamontowano nową kratę ściekową, gdyż do-
tychczas nie można było odprowadzać wody podczas płukania podłogi.

Rozpoczęliśmy prace elewacyjneRozpoczęliśmy prace elewacyjne



 1. Z racji rozpoczynającego się dzisiaj Tygodnia 
Wychowania, do puszek składamy ofiary na Uni- 
wersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 
gdzie studiują kapłani, klerycy i katecheci z na- 
szej diecezji.

 2. W poniedziałek – 14 września zapraszamy do 
spowiedzi przed parafialnym odpustem: od 
godz. 14.30 do 16.00 oraz od 16.30 do 18.00.

 3. We wtorek – 15 września, w dzień parafialnego 
odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej, Msze 
Święte o godz. 7.00, 8.30 i o godz. 18.00 – uro-
czysta suma odpustowa, na którą zapraszamy 
chór parafialny, zespół młodzieżowy, poczty 
sztandarowe górników i strażaków oraz człon- 
kinie Koła Gospodyń Wiejskich. Sumie odpu-
stowej przewodniczyć będzie ks. Szymon Czau- 
derna – proboszcz parafii pw. św. Marcina w Ja- 
wiszowicach.

 4. W związku z planowanym na 11 października 
terminem I Komunii Świętej, Msza Święta w in- 
tencji dzieci rocznych przeniesiona zostanie na 
niedzielę 4 października o godz. 12.30 (w cza- 
sie chrztów). Dzieci obchodzące 1 rocznicę uro- 

dzin i chrztu św. prosimy zgłaszać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej. 

 5. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na prace 
remontowe. Również wpłacane na konto ban-
kowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, 
Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 
5825 0001. Jak w każdy poniedziałek, lista ofia- 
rodawców będzie umieszczona w gablocie. 

 6. W przyszłą niedzielę składka specjalna uzu-
pełniająca. Jak w każdą trzecią niedzielę mie-
siąca, do puszek będziemy składać ofiary na 
pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia 
objęła opieką.

7.  W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy ulic: Popiełuszki, 
Wyszyńskiego, Kusocińskiego, Wojska Polskie- 
go, Grunwaldzka. Mieszkańcy tych ulic prosze-
ni są o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty 
w zakrystii lub wpłatę na konto. Dziękujemy 
mieszkańcom ulic: Wyspiańskiego, Piłsudskie-
go i Kopernika za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu. Również zostaną wpisani w poniedzia- 
łek na listę ofiarodawców.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne



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

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 13 września
  7.00 † Anna i Franciszek Pydych
  8.30 † Józef Dobrowolski w 2 r. śmierci  

z rodzicami
10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże oraz opiekę MB dla Joanny 
i Sławomira z okazji 25 rocznicy ślubu

11.30 † Stanisława Wierte
18.00 † Intencje modlitewne przez wstawien- 

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: dzięk-
czynna z prośbą o błogosławieństwo 
Boże dla IV Róży Kobiet p.w. św. Fau- 
styny; o umiłowanie modlitwy różań-
cowej przez parafian i powstanie no- 
wych nowych róż różańcowych; † Jó- 
zef Kawczak; † Bronisława Kózka  
w 1 r. śmierci z mężem Zdzisławem; 
† Teresa Pacholarz; † Ryszard Telega; 
† Janina Wiercigroch; † Jan Ługowski; 
† Roman Gockowiak; † Marian Han-
dzlik; † Wiesław Pysz; † Maria Wilk 

PONIEDZIAŁEK – 14 września
  6.30 † Maria Sajdak
  6.30 † Justyna Faruga
18.00 † Stanisława Wasilak
18.00 † Wiesław Pysz
18.00 † Genowefa Musiał
WTOREK – 15 września 

ODPUST PARAFIALNY
  7.00 † Jadwiga Laszczyk
  8.30 † Jan Niedziela
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Ewa 
Olearczyk; † Józef Gołuch z dwiema 
żonami; † Eugeniusz i Irena Kraus; 
† Józef Krzak; † Roman Gockowiak; 
† Marian Handzlik; † Leszek Witkow-
ski; † Ewa Harężlak; † Honorata Ban- 
doła; † Janina Jasek; † Marek Lenik; 
† Zdzisława Bugnar; † Teresa Pacho-
larz; † Wiesław Pysz; † Maria Wilk; † Ale- 
ksandra Kufta; † Zofia Chowaniec; 
† Ryszard Telega; † Jan Ługowski; 
† Tadeusz Blama; † Eugeniusz Kózka; 

  † Maria Sajdak; † Jadwiga Hałat; † Jó-
zef Kawczak; † Kazimierz Majda

ŚRODA – 16 września
  6.30 † Franciszek Kowalczyk
  6.30 † Genowefa Musiał
18.00 Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Jan 
Kotłowski w 49 r. śmierci; † Janina 
Jasek; † Marek Lenik; † Zdzisława Bug- 
nar; † Teresa Pacholarz; † Ryszard Te- 
lega; † Józef Krzak; † Wiesław Pysz; 
† Maria Wilk; † Maria i Tadeusz Krzy-
żak w 10 r. śmierci z zięciem Józefem. 

CZWARTEK – 17 września
  6.30 † Natalia Juras w 15 r. śmierci  

z mężem Janem 
  6.30 † Józef Kawczak
18.00  O łaskę nawrócenia i potrzebne dary 

dla Andrzeja
18.00 † Katarzyna Żółciak 
PIĄTEK – 18 września
  6.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Sabiny 
Pastuszki z okazji 50 rocznicy urodzin

18.00 † Genowefa Musiał
18.00 † Zofia i Józef Faruga z rodzicami
SOBOTA – 19 września
  6.30 † Aniela Paszek z rodzicami i teściami
  6.30 † Genowefa Musiał
18.00 † Edward i Łucja Pasałka w r. śmierci
NIEDZIELA – 20 września
  7.00 † Emil Kolber w 7 r. śmierci z synem 

Jerzym w 4 r. śmierci
  8.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Elżbiety 
Hałat z okazji 20 rocznicy urodzin

10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-
stwo Boże i opiekę MB dla Lesławy 
i Mariana z okazji 50 rocznicy ślubu 
oraz ich całej rodziny

11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-
stwo Boże i opiekę MB dla Wiktorii 
z okazji 80 rocznicy urodzin

18.00 † Franciszek Piotrowski


