
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 
W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołę-
bie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy 
sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także 
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, 
a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przy-
pomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. 
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem 
wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał 
im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach 
wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści 
sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 
trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmar-
twychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, 
i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał 
w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwie-
rzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie 
zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczy-
jego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje 
w człowieku.
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Rozalia BajerRozalia Bajer

„Aby żyć w pełni, by stać się świętym, potrzebne są: dyscy-
plina i odrobina szaleństwa” – uważa Święty Franciszek 
z Asyżu.
Jezus – który za najważniejsze uważa przykazanie miłości 
– z biczem w ręku wypędza ze świątyni przeróżnych „han-
dlarzy”.
Alessandro Pronzato ubolewa, że często wobec czyniących 
zło jesteśmy zbyt „rozsądni”, zbyt dobrze wychowani, zbyt po- 
rządni.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Ukończyliśmy remont Poradni RodzinnejUkończyliśmy remont Poradni Rodzinnej
W ubiegłym tygodniu ukończyliśmy remont Poradni Rodzinnej. Odmalowano ściany i sufit; część 
ścian została wyłożona cegłą ozdobną, w nawiązaniu do pozostałych pomieszczeń na piętrze ko-
ścioła. Ma to znaczenie nie tylko estetyczne, ale także praktyczne, gdyż zabezpiecza ściany przed 
śladami oparć krzeseł. Został powiększony grzejnik, gdyż Poradnia znajduje się nad przewiązką 
i mimo ocieplenia od dołu, czyli sufitu przewiązki, pomieszczenie to trzeba było dogrzewać grzej-
nikiem elektrycznym. Jest to spowodowane tym, że w ww. pomieszczeniu są dwa zbyt duże okna. 
Odnowiona została również ściana z prawej strony wejścia do Poradni, gdzie odpadał tynk, co było 
skutkiem przecieków jeszcze przed remontem dachu.

Chętnych do skorzystania z naszej Poradni prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
Na wszystkich parafian z problemami dotyczącymi życia małżeńskiego i rodzinnego czeka 
doradca rodzinny: Agata Wideł; tel. 511 497 919, mail: agatawidel@op.pl.



 1. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: w pią- 
tki o 17.30 na Drogę Krzyżową, a w niedziele 
o 17.15 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, 
które wygłosi ks. Tomasz. Podczas nabożeń-
stwa będzie zebrana tradycyjna składka na 
przygotowanie Grobu Pańskiego.

 2. W przyszłą niedzielę – 14 marca rozpoczyna-
my rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi 
franciszkanin – o. Sławomir Zieliński, obecnie 
pracujący na Ukrainie, we lwowskiej kurii, przy 
boku abp. Mieczysława Mokrzyckiego, byłe-
go sekretarza papieży Jana Pawła II i Bene-
dykta XVI. Podczas rekolekcji Msze Święte 
odprawiane będą o 7.00, 8.30, 16.30 i 18.00.

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

 4. Przy stolikach z prasą do nabycia składana Dro- 
ga Krzyżowa, pamiątka beatyfikacji kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.

 5. Dziękujemy za złożone ofiary. Obecnie trawa 
remont generalny Sali Konferencyjnej, wraz 
zapleczem. W przyszłą niedzielę składka spe-
cjalna na ten cel.

 6. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloku nr 5 z Osiedla 
Paderewskiego, których prosimy o złożenie 
ofiar na sprzątanie w zakrystii lub wpłatę 
na konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom 
bloku nr 4 z tego osiedla za ofiary złożone  
w ubiegłym tygodniu.

 7. Przypominamy o zachowaniu w kościele zasad 
sanitarnych. Przy stolikach z prasą można na-
być jednorazowe maski medyczne.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

W kościele można nabyć Paschaliki na wielkanocny stółW kościele można nabyć Paschaliki na wielkanocny stół
Paschaliki, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne, można nabyć w naszym ko-
ściele przy stolikach z prasą. Paschaliki to małe świece, wzorowane na Paschale, który symbolizuje 
Zmartwychwstałego Chrystusa. Nazwa pochodzi od Paschy [znaczy „przejście”], największego świę-
ta żydowskiego, ustanowionego na pamiątkę wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej i przejścia przez 
Morze Czerwone. Paschał symbolizuje Paschę Jezusa, jego przejście od śmierci do zmartwychwsta-
nia. Poświęca się go uroczyście w Wielką Sobotę – podczas Liturgii Wigilii Paschalnej. Paschaliki, 
których światło budzi nadzieję, zapalimy na rodzinnych stołach podczas wielkanocnego śniadania. 
Mają przypominać o religijnym charakterze świąt wielkanocnych i obecności Zmartwychwstałego 
Chrystusa w życiu rodziny. Można je zapalić na grobach bliskich, nie tylko jako wyraz pamięci czy 
wspólnoty, ale przede wszystkim jako symbol Zmartwychwstania i życia wiecznego.



NIEDZIELA – 7 marca
  7.00 † Stanisława Knapczyk
  8.30 † Kazimierz Hanczar
10.00 † Tadeusz Wajdzik w 6 r. śmierci
11.30 † Ludwik Odrzywolski  

z bratem Zygmuntem
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Jan Pucka

PONIEDZIAŁEK – 8 marca
  6.30 † Sylwester Majewski w 4 r. śmierci
  6.30 † Piotr Waliczek
  6.30 † Zofia Kamińska
18.00 † Elżbieta Barańska
18.00 † Henryka Wiśniewska

WTOREK – 9 marca
  6.30 † Jan Kiełtyka w 10 r. śmierci
18.00 † Edward Wolas z rodzicami  

i rodzeństwem

ŚRODA – 10 marca
  6.30 † Piotr Waliczek
  6.30 † Czesława Żmudka
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo-
sławieństwo Boże  i opiekę MB dla 
Kacpra (4 ur.) i Alicji (75 ur.); † Helena 
Wójcik; † Jerzy Jarosz; † Edward Pał-
ka; † Kazimierz Hanczar; † Józef Lek-
ki; † Mieczysław Firganek; † Józef Rą-
ba; † Tomasz Sonnak

CZWARTEK – 11 marca
 6.30 † Rozalia Czarnik
 6.30 † Kazimierz Solich
18.00 † Mieczysław Bartula w 5 r. śmierci
18.00 † Stanisław Kamiński
PIĄTEK – 12 marca
  6.30 † Piotr Waliczek
18.00   † Zofia Górka 
18.00 † Artur Zwolski
SOBOTA – 13 marca
  6.30 † Stefania Kwaśniak
  6.30 † Henryka Wiśniewska
  6.30 † Janina Babula
18.00  O błogosławieństwo Boże, opiekę 

MB i zdrowie dla Krystyny z okazji 
rocznicy urodzin i imienin 

18.00 † Maria i Bolesław Ziemińscy

NIEDZIELA – 14 marca
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Emilia Bidzińska w 5 r. śmierci
10.00 † Jan i Wanda Ziółkowscy
11.30  Roczki: Adrian Kraus
18.00 † Kazimierz Koźbiał w 23 r. śmierci

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

Zmarli:
† Helena Wójcik, lat 85
† Jerzy Jarosz, lat 71
† Mariusz Machajski, lat 46
† Franciszek Porwisz, lat 89
† Piotr Waliczek, lat 63
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