
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i, upadając 
na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. 
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do nie-
go: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił 
i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go 
odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, 
pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, któ-
rą 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 prze-
bywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili 
się do Niego.

Mk 1, 40-45
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Prosząc Boga o zdrowie czy długie życie, pamiętajmy, że nawet 
Synowi Ojciec nie zapewnił tych dóbr.

Trędowaty nie ma pretensji do Boga, upada na kolana i modli się: 
„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.

Wierzy, że Jezus wie lepiej, czego on w danej chwili potrzebuje, co 
dla niego będzie najbardziej właściwe.

Dlaczego modlitwy wydają się czasem nieskuteczne?
Bywa, że modląc się, chcemy wymusić na Bogu pewne działania, 
które naszym zdaniem przyniosą nam szczęście. Bóg widzi nie 
tylko teraźniejszość, ale i przyszłość, dlatego czasem dla dobra 
człowieka nie spełnia jego próśb.

ks. Eugeniusz Burzyk

6. Niedziela Zwykla – Rok B,,



Nasza parafia co miesiąc pomaga tej syryjskiej rodzinieNasza parafia co miesiąc pomaga tej syryjskiej rodzinie

To był poniedziałek. Hanan pamięta dokładnie każdy szczegół tego dnia. Życie rodziny Bitar miało 
zmienić się o 180 stopni. To był zwykły poranek. Hanan, jej mąż Bshara oraz dwóch nastoletnich 
synów – George i Hanne spędzili poranek jak co dzień przygotowując się do wyjścia z domu. Hanan 
pracowała w domu opieki dla seniorów. Jej mąż oraz syn George udali się do pracy w lokalnym od-
dziale ochrony cywilnej. Młodszy Hanne miał wyjść do szkoły. Nikt nie spodziewał się, że za kilka 
godzin zniknie dom, do którego mieli wrócić.
– To była godzina 11:00 – wspomina Bshara. – Byłem niedaleko. Usłyszałem odgłos pocisku i zoba-
czyłem dym unoszący się mniej więcej w miejscu, gdzie stoi nasz dom. Oczywiście od razu pobie-
głem w tamtą stronę. Po drodze spotkałem rozgorączkowanego sąsiada. Powiedział mi tylko, bym 
poszedł zobaczyć, co się stało z domem, gdyż został trafiony. Ta informacja sparaliżowała mnie 
– przecież Hanne miał niedługo wrócić ze szkoły! Biegłem do domu ze wszystkich sił tylko po to, 
by zobaczyć, że naszego mieszkania na 5 piętrze już po prostu nie ma. Wszystko ponad 3 piętrem 
zniknęło. Wtedy usłyszałem okropny krzyk – to był głos mężczyzny wydobywający się spod gruzów. 
Wołał o pomoc. Byłem przerażony, myślałem, że to mój syn! 
– Wkrótce na ulicy zjawiła się grupa mężczyzn gotowa pomóc odszukać człowieka uwięzionego pod 
gruzami. To był nasz sąsiad. Chwała Bogu, przeżył. Rozpłakałem się jak dziecko. 
– Ja przez cały czas byłam w domu opieki – kontynuuje Hanan. – Zadzwoniła do mnie moja siostra 
mówiąc, bym po pracy nie wracała do domu tylko poszła do niej. Od razu wiedziałam, że coś się 
stało. Ona wie, że choruję – mam nadciśnienie, astmę i cukrzycę. Bała się, że nie wytrzymam tego 
widoku. Od razu zaczęłam dzwonić do swoich synów i męża. Martwiłam się. Droga do domu wyda-
wała się nie mieć końca… 
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nasz sąsiad. Chwała Bogu, przeżył. Rozpłakałem się jak dziecko. 
– Ja przez cały czas byłam w domu opieki – kontynuuje Hanan. – Zadzwoniła do mnie moja siostra mówiąc, bym po 
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nadciśnienie, astmę i cukrzycę. Bała się, że nie wytrzymam tego widoku. Od razu zaczęłam dzwonić do swoich synów i 
męża. Martwiłam się. Droga do domu wydawała się nie mieć końca… 
Ona jednak wkrótce także miała odkryć, że ich dobytek, meble, ubrania, rodzinne pamiątki i cenne wspomnienia są 
pochowane w gruzach. Rodzina z dnia na dzień stała się bezdomna. Pomoc uzyskali w parafii, która udostępniła im 
małe mieszkanie z podstawowym wyposażeniem. 
– Strata domu była potworna, ale to właściwie nie była nasza pierwsza tragedia – mówi Bshara. – W 2012 roku 
straciłem swój warsztat kowalski. Miałem go w industrialnej dzielnicy Bustan Al.-Basha. Rozkradziono cały mój 
sprzęt. Od tamtej pory jestem bezrobotny. Zacząłem mieć problemy z sercem. Żyjemy w permanentnym stresie. 
– Dzięki pomocy z parafii mogliśmy odbudować zawalone piętra w naszym budynku – dodaje Hanan. – Oczywiście nic 
nie przypomina naszego dawnego domu. Teraz mieszkamy w jednym pokoju, mamy niepomalowane ściany, jest 
wilgotno, klatka schodowa jest nadal zniszczona. Ale to i tak lepsze, niż nic. 
Rodzina patrząc w przeszłość nie chce skupiać się tylko na tym, co straciła. – Wspominamy też dobre czasy. Życie było 
proste i piękne. Szczególnie przygotowania do Wielkanocy – mówi Hanan. – Chodziliśmy do kościoła, Niedziela 
Palmowa i Niedziela Wielkanocna były takie piękne… Chodziliśmy do Parafii Najświętszej Marii Panny w dzielnicy Al.-
Jedaydeh. W tym roku nie mamy jak świętować. Zmagamy się z biedą, a w dobie zagrożenia epidemią nie możemy 
nawet pomodlić się w kościele. Ponadto… martwimy się o przyszłość naszych synów. Dziś George ma 23 lata, a Hanne 
21. Są u progu dorosłości, pełni ambicji, tacy zdolni. Z jednej strony wiemy, że za granicą mieliby mnóstwo 
możliwości. Z drugiej – przecież Syria to nasz dom! 



 1. W Środę Popielcową – 17 lutego rozpoczynamy 
okres Wielkiego Postu. Msze św. o godz. 7.00, 
8.30, 16.30 i 18.00. Kancelaria parafialna bę- 
dzie nieczynna. W tym dniu zachowujemy wstrze- 
mięźliwość od pokarmów mięsnych. Do jej prze- 
strzegania zobowiązani są wszyscy, którzy ukoń- 
czyli 14. rok życia, aż do śmierci. Zachowujemy 
również post ścisły, spożywając tylko trzy po- 
siłki, w tym jeden do syta. Obowiązuje od ukoń- 
czenia 18. roku życia do rozpoczęcia 60.

 2. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: w piątki 
o 17.30 na Drogę Krzyżową, a w niedziele o 17.15 
na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które wy- 
głosi ks. Tomasz. Podczas nabożeństwa będzie 
zebrana tradycyjna składka na przygotowanie 
Grobu Pańskiego.

 3. W czasie Wielkiego Postu obok obrazu Jezusa 
Miłosiernego, z lewej strony ołtarza, składamy 
do puszki ofiary na jałmużnę wielkopostną, w ca- 
łości przeznaczoną na działalność parafialnej 
grupy Caritas.

 4. Przy stolikach z prasą do nabycia „Zdrapka Wiel-
kopostna”, która pomoże nam w duchowym prze- 
życiu tego okresu liturgicznego. „Zdrapka” mo- 
że być również prezentem zarówno dla dzie- 
ci, młodzieży jak i dorosłych. Można jeszcze na- 
być poświęcone gromnice z wizerunkiem Mat- 
ki Bożej.

 5. Przypominamy, że w naszej parafii nie istnieje 
możliwość zamawiania Mszy Świętej przez In- 
ternet, albo wrzucania koperty z intencją do 
koszyka podczas składki. Intencje należy za- 
mówić w kancelarii parafialnej w godzinach 
urzędowania lub po mszach w zakrystii.

 6. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na prace 
remontowe. Również za te wpłacane przez ca- 
ły tydzień na konto bankowe parafii: Bank Spół- 
dzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 
8446 1016 2002 0075 5825 0001. Jak w każ- 
dy poniedziałek lista ofiarodawców będzie 
umieszczona w gablocie.

 7. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowie- 
dzialni są mieszkańcy bloku nr 2 z Osiedla Pa-
derewskiego, których prosimy o złożenie ofiar 
na sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na 
konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom blo- 
ku nr 1 z tego osiedla za ofiary złożone w ubie- 
głym tygodniu.

 8. W przyszłą niedzielę – 21 lutego składka spe-
cjalna uzupełniająca na prowadzone prace re- 
montowe. Jak w każdą trzecią niedzielę miesią- 
ca do puszek będziemy składać ofiary na po- 
moc Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.
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W przyszłą niedzielę – 21 lutego, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, do puszek przy 
wyjściu z kościoła będziemy składać ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą objęliśmy 
opieką. W imieniu jej członków składamy serdeczne Bóg zapłać za każdą, nawet najmniej-
szą ofiarę!



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, 

Franciszek Piotr Patyk
18.00 † Władysław Żak w r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 15 lutego
  6.30 † Stefania Kwaśniak
  6.30 † Czesława Żmudka
  6.30 † Kazimierz Solich
18.00 † Edward Pałka
18.00 † Elżbieta Nycz
WTOREK – 16 lutego
  6.30 † Małgorzata Rączka w 8 r. śmierci
18.00 † Janina Pluta
ŚRODA – 17 lutego
  7.00 † Justyna Faruga
  8.30 † Irena Mikołajek (Oaza Rodzin)
16.30 † Helena Jasiewicz
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Krysty-
na Micherda; † Stanisław Kamiński; 
† Zofia Górka; † Adam Mosor; † Jadwi- 
ga Michalak z rodzicami; † Feliks Mi- 
chalak z rodzicami; † Irena Hałat z ro-
dzicami; † Bogdan Hałat z rodzicami; 
† Władysława Błażusiak; † Stanisława 
Knapczyk; † Zofia Kamińska; † Edward 
Błachut; † Aniela, Stanisław i Włady-
sław Kiszka; † Helena i Władysław Ku- 
rowscy

CZWARTEK – 18 lutego
 6.30 † Stefania Kwaśniak
 6.30 † Zofia Kamińska
18.00 † Konstancja Gocal
18.00 † Tomasz Sonnak
PIĄTEK – 19 lutego
  6.30 † Stanisława Wójcik
18.00 † Józef Papla w 6 r. śmierci
18.00 † Józef Rąba
SOBOTA – 20 lutego
  6.30 † Czesława Żmudka
  6.30 † Kazimierz Solich
  6.30 † Zofia Kamińska
18.00 † Tadeusz Jarguz w 40 r. śmierci
NIEDZIELA – 21 lutego
  7.00 † Janina Babula
  8.30 † Janina Dźwigaj w 9 r. śmierci
10.00 † Elżbieta i Sylwester Zapała w r. śm.
11.30 † Stanisław Mizia w 5 r. śmierci
18.00 † Krzysztof Łęczycki

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

Zmarli:
† Artur Zwolski, lat 50
† Adam Mosor, lat 63
† Władysława Błażusiak, lat 61
† Henryka Wiśniewska, lat 93
† Stanisława Knapczyk, lat 81
† Czesława Żmudka, lat 63
† Stefania Kwaśniak, lat 89
† Kazimierz Solich, lat 73
† Zofia Kamińska, lat 87
† Stanisława Wójcik, lat 87
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