
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu 
Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. 
Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją 
za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nasta-
niem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszyst-
kich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. 
Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych 
duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponie-
waż wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, 
wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. 
Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, 
powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: 
„Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam 
mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, 
nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Mk 1, 29-39
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Kiedy reżyser Konrad Swinarski otrzymał nagrodę niemieckich 
krytyków, dyrektor teatru w Düsseldorfie zaoferował mu prawo 
wyboru sztuki, aktorów oraz samodzielnego określenia czasu prób 
i wysokości gaży. A Swinarski pojechał wypoczywać do Kazimierza.

Dystans do swoich osiągnięć to nauka Ewangelii. Wszystko ukła- 
da się pomyślnie, całe miasto zebrane jest u drzwi Jezusa, szukają 
Go, a On najpierw udaje się na miejsce pustynne, by się modlić; 
potem idzie do innych miejscowości, by i tam nauczać i uzdrawiać.

Ambitna ekipa wybrała się w Himalaje. Idąc szybko zakładali ko-
lejne obozy. Po którejś przerwie wynajęci Szerpowie nie wstali. 
„Nie macie sił? Chcecie większe stawki?” – zapytał kierownik. „Za-
czekamy, aż nasze dusze nas dogonią” – odpowiedział przewodnik.

ks. Eugeniusz Burzyk

5. Niedziela Zwykla – Rok B,,



Od tegorocznego Wielkiego Postu, który rozpoczniemy już 17 lutego, nasza parafia po raz 
kolejny przystąpi do akcji „Zdrapka Wielkopostna”. Jej organizatorem jest Wspólnota Życia 
Chrześcijańskiego. To stowarzyszenie katolickie skupiające świeckich na całym świecie, 
a w swojej formacji i działaniach apostolskich czerpiące obficie z duchowości św. Ignacego 
Loyoli, założyciela zakonu jezuitów i autora „Ćwiczeń duchowych”. Pierwsza zdrapka przy-
była do Polski z Irlandii w 2015 roku. 
„Zdrapka” to pomysł na osobiste przygotowanie do Wielkanocy w natłoku codziennych 
spraw. W każdym dniu można skupić się na małym fragmencie „życia w drodze”. 
„Zdrapki” zostały ułożone w formie serca wokół trzech postaci. Jest to fragment przepięk-
nej ikony Rublowa „Gościnność Abrahama” lub „Trójca Święta”. Ilustracja ma podkreślać 
główny cel „Zdrapki Wielkopostnej 2021”, jakim jest Spotkanie (Boga z człowiekiem, we 
wspólnocie). Hasłem tegorocznej „Zdrapki” są słowa: „Przyjdźcie, bo już wszystko goto-
we” (Łk 14, 17). Autorzy dostosowali treści zadań „Zdrapki” do aktualnych warunków pan-
demicznych w kraju, bo nadal zmagamy się z koronawirusem. Mimo ciągłego zagrożenia 
i ograniczeń dzięki „Zdrapce” mamy szansę na: 
a] wewnętrzną przemianę – nawrócenie w odniesieniu do siebie samego, do Boga i innych 

ludzi, w którym pomagać ma modlitwa, jałmużna i post;
b] przypomnienie sobie sensu i kierunku własnego życia oraz wartości Eucharystii;
c] aktywne i wspólnotowe – nawet w sytuacji pandemii – uczestnictwo we Mszy Świętej 

i głębsze jej zrozumienie;
d] zadbanie o więzi społeczne, budowanie wspólnoty – zwłaszcza parafialnej; właśnie w tym 

trudnym czasie. Zamiast wciąż narzekać na to, co uniemożliwia nam pandemia, możemy 
uczynić coś dla tych, którzy mają mniej; 

e] przypomnienie sobie tradycji związanych z Wielkim Postem. 
W naszej parafii „Zdrapka” jest już rozprowadzana od 2 lutego – Święto Ofiarowania 
Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej.
Jeśli znamy kogoś, kto ma trudność z określaniem postanowień wielkopostnych, to dobrym 
pomysłem będzie podarowanie mu tegorocznej „Zdrapki”. Przyda się ona każdemu, kto nie 
chce, aby 40 dni Wielkiego Postu upłynęło niepostrzeżenie. To dobra okazja, by odkryć 40 
szans dla ducha i ciała.

ks. Tomasz Łata

Można jeszcze nabyć poświęcone gromniceMożna jeszcze nabyć poświęcone gromnice
2 lutego – w Święto Matki Bożej Gromnicznej 
– poświęciliśmy gromnice, czyli świece, któ-
re w naszej tradycji chronią od gromów: 
były z wiarą zapalane wówczas, kiedy nad-
ciągały burze, nawałnice, padał grad, wybu-
chały pożary, było zagrożenie powodzią lub 
innymi niebezpieczeństwami; zapalano je 
także w chwili śmierci osoby bliskiej, dając 
gromnicę konającemu do ręki, aby rozświe- 
tlić mu drogę do wieczności. Ostatnie sztuki 
świec można jeszcze nabyć przy stolikach z prasą.

Zdrapka wielkopostna 2021 w już w naszym kościeleZdrapka wielkopostna 2021 w już w naszym kościele





NIEDZIELA – 7 lutego
  7.00 † Karol Chowaniec w 25 r. śmierci
  8.30 † Ryszard Cichoński
10.00 † Helena i Jan Stach
11.30 † Genowefa Cyran
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Marian Spisak w 12 r. śmierci 
PONIEDZIAŁEK – 8 lutego
  6.30 † Eugeniusz Maciejczyk w 10 r. 

śmierci z rodzicami
  6.30 † Stanisława Knapczyk
  6.30 † Stefania Kwaśniak
18.00 † Barbara Grzywa w 15 r. śmierci
18.00 † Tadeusz Żmuda
WTOREK – 9 lutego
  6.30 † Stefania Kwaśniak
18.00 † Cecylia Apryas (od sąsiadów z kl. 8)
ŚRODA – 10 lutego
  6.30 † Zbigniew Pyrek w 1 r. śmierci
  6.30 † Stefania Kwaśniak
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Halina 
Łata w 15 r. śm. z rodzicami i teścia-
mi; † Janina Babula; † Stefania i Jan 
Wójcik; † Stanisława Knapczyk; † Jan 
Pucka; † Adam Mosor; † Henryka Wi- 
śniewska; † Zofia Górka; † Tomasz So-
nnak; † Anna Gembala; † Mieczysław 
Firganek; † Józef Rąba

CZWARTEK – 11 lutego
 6.30 † Władysława Błażusiak
 6.30 † Stanisław Mach w 6 r. śmierci
18.00 † Edward Pałka
18.00 † Aleksander Duda z żonami Janiną 

i Zofią

PIĄTEK – 12 lutego
  6.30 † Stanisława Knapczyk
18.00 † Andrzej Łysoń w 1 r. śmierci
18.00 † Kazimierz Hanczar
SOBOTA – 13 lutego
  6.30 † Ludwik Chromik w 7 r. śmierci
  6.30 † Stefania Kwaśniak
  6.30 † Czesława Żmudka
18.00 † Zofia Osowska w 3 r. śmierci

NIEDZIELA – 14 lutego
  7.00 † Józef Błotko z żoną Elżbietą  

i synem Wiesławem
  8.30 † Jan i Helena Stach oraz  

† Józef Kocoń
10.00 † Helena Bryś w 3 r. śmierci
11.30  Roczki: Kamila Teagan Mariano
18.00 † Władysław Żak w r. śmierci

Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794 
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Intencje mszalneIntencje mszalne

 1. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary. Również 
za te wpłacane przez cały tydzień na konto ban-
kowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, 
o. Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 
0001. Jak w każdy poniedziałek lista ofiaro-
dawców będzie umieszczona w gablocie.

 2. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloku nr 1 Osiedla 
Paderewskiego, których prosimy o złożenie ofiar 
na sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę 
na konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom 
Starych Bloków nr 49 i 50 za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu.

 3. W przyszłą niedzielę – 14 lutego składka spe-
cjalna na prace remontowe.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


