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7. Niedziela Zwykła

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus powiedział do swoich uczniów „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was
nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się
za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli
bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was
wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich
miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią,
jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za
to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby
tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół,
czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając.
A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego;
ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie
sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie,
a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze.
Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.
Łk 6, 27-38

Profesor Anna Świderkówna przypomina, że najbardziej zadziwiają-

ce jest wezwanie do kochania swych nieprzyjaciół, które wielu ludziom wydaje się niemożliwe do zrealizowania.

Przykazanie

miłości nieprzyjaciół bywa czasem interpretowane
niezbyt dosłownie czy nawet ignorowane; w ostateczności traktowane jest jako zadanie jedynie dla ludzi świętych.

Rozalia Bajer

„Jeśli jest prawdą, że w każdym z przyjaciół drzemie wróg, to czy
nie może się zdarzyć, że w każdym z wrogów jest przyjaciel czekający na swą godzinę?” – pyta Giovanni Papini.
ks. Eugeniusz Burzyk

Różańce z Krzyżem
Świętego Benedykta
Przy stolikach z prasą można nabyć poświęcone różańce z Krzyżem Świętego Benedykta,
który oddala od nas duchowe i fizyczne niebezpieczeństwa.

Różańce do odmawiania
Koronki
do Miłosierdzia Bożego
Są również poświęcone różańce
z relikwiami s. Faustyny, służące do odmawiania Koronki do
Miłosierdzia Bożego.

Wybory do Parafialnej Rady
Duszpasterskiej
W przyszłą niedzielę – 27 lutego, przed i po każdej Mszy
Świętej, w Sali Konferencyjnej [na piętrze kościoła], odbędą się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Poniżej publikujemy listę zgłoszonych kandydatów,
wraz ze składem Komisji Wyborczej. Lista znajduje się
również na stronie internetowej parafii oraz w gablotce. Podczas wyborów obowiązuje zachowanie zasad
sanitarno-epidemicznych: dezynfekcja rąk, zachowanie
odpowiednich odstępów, a przede wszystkim maska –
zasłaniająca nie tylko usta, ale i nos.

Nadal pomagamy
Rodzinie Syryjskiej

W najbliższą niedzielę – 27 lutego do puszek
będziemy składać ofiary na pomoc Syryjskiej
Rodzinie, którą prawie 6 lat temu, w ramach
programu „Rodzina Rodzinie”, objęliśmy naszą
opieką. Syryjskie Rodziny nadal potrzebują naszej pomocy. W ich imieniu dziękujemy za zrozumienie sytuacji i zaangażowanie w tę akcję.

Lista kandydatów
do Parafialnej Rady Duszpasterskiej
1. Łukasz Giza
2. Bożena Golik
3. Janusz Hałat
4. Danuta Jęczmyk
5. Jacek Kubik
6. Agnieszka Moskal
7. Jerzy Zajda
8. Anna Żwirowska-Folga
Skład Komisji Wyborczej:
Janina Kolasa [przewodnicząca]
Genowefa Krawczyk
Ks. Tomasz Łata

„Zdrapka wielkopostna 2022” już w naszym kościele
Od tegorocznego Wielkiego Postu, który zaczyna się w Środę
Popielcową – 2 marca, nasza parafia po raz kolejny przystępuje do akcji „Zdrapka Wielkopostna”, która potrwa do
Wielkanocy – 17 kwietnia. „Zdrapka” to kolorowa plansza, na
której umieszczono ponad czterdzieści pól zakrywających zadania na każdy dzień tego okresu liturgicznego, związane są
z postem, modlitwą i jałmużną.
Na odwrotnej stronie „Zdrapki” znajdują się m.in. różne modlitwy, informacje na temat wielkopostnych odpustów czy dotyczące Roku Liturgicznego.
W naszej parafii „Zdrapka”, w bieżącym roku pod hasłem:
„W Chrystusie odkryj wszystko na nowo”, rozprowadzana
jest od środy – 15 lutego; można ją nabyć na stolikach z prasą. „Zdrapka” może być pomocą szczególnie dla tych, którzy
mają trudności z określaniem postanowień wielkopostnych
czy też z rozwojem życia duchowego – czyli właściwie dla każdego. To także dobry i pożyteczny prezent nie tylko dla dzieci
i młodzieży.
Za „Zdrapkę” składamy dowolne ofiary [wielkopostną
jałmużnę], które zostaną przeznaczone na duszpasterstwo i ewangelizację w naszej parafii. Bóg zapłać!

Ogłoszenia parafialne
1. Przy stolikach z prasą można nabyć poświęcone różańce z krzyżem św. Benedykta, który oddala od nas duchowe i fizyczne niebezpieczeństwa. Są także poświęcone różańce z relikwiami s. Faustyny, służące do odmawiania
Koronki do Miłosierdzia Bożego.
2. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w kościele
odpowiedzialni są mieszkańcy bloków nr 13
i 17 z Osiedla Paderewskiego. Ofiary można
wpłacać w zakrystii, w kancelarii lub na konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom bloków
nr 10, 11 i 14 z tego osiedla za ofiary złożone
w ubiegłym tygodniu.
3. Dziękujemy za ofiary na nowe dębowe drzwi
wejściowe od strony POM-u, złożone podczas

dzisiejszej składki uzupełniającej. Z powodu
pandemii wykonawca przełożył o kilkanaście
dni instalację tych drzwi.
5. Ukończyliśmy wymianę rozdzielni elektrycznej i części instalacji w kaplicy dolnej.
6. W przyszłą niedzielę do puszek będziemy składać ofiary na pomoc Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.
7. Również w przyszłą niedzielę – 27 lutego,
przed i po każdej Mszy Świętej, w Sali Konferencyjnej odbędą się wybory do Parafialnej
Rady Duszpasterskiej. Lista kandydatów znajduje się również na naszej stronie internetowej, a także w gablotce.

Intencje mszalne

NIEDZIELA – 20 lutego

7.00 † Jan Szalota w r. śmierci
8.30 † Bernadeta Dutkiewicz w 6 r. śmierci
10.00 † Jan Szałaśny, Stefania
oraz Ludwik Łacny
11.30 † Ryszard Pasałka
18.00 † Adam Pędziwiatr z rodzicami

PONIEDZIAŁEK – 21 lutego

6.30
6.30
6.30
18.00
18.00

†
†
†
†
†

Jan Pisula
Stefania Kubaszewska
Władysława Nowak
Krystyna i Władysław Brzeźniak
Anna Kadłubiak

WTOREK – 22 lutego

6.30 † Jerzy Przeczek
18.00		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II: † Stefania
Pochopień w 3 r. śmierci; † Stefania
Duda z rodzicami; † Marek Maciejczyk; † Władysław Kubator; † Maria
Jarguz; † Helena Druszczyc; † Irena
Lutyńska; † Stanisława Zdunek; † Stefania Karcz; † Marian Baran; † Krzysztof Hałat; † Barbara Pisula; † Władysława Bigos; † Janusz Lehman; † Irena Dyrdoń; † Adelajda Stykowska; † Eugenia Kutniak; † Dariusz Nycz; † Jadwiga Wróbel; † Adam Głowacki; † Kazimierz Szymla; † Piotr Pawlus; † Józef
Krawczyk; † Jadwiga Pszczelińska; † Janina Lenik; † Józefa Łachut; † Bonifacy Jarek; † Cecylia Jabłońska; † Jerzy Borowczyk; † Barbara Piesta; † Eugenia Dubińska; † Władysława Salamon; † Stanisława Zemlik; † Anna Kadłubiak

ŚRODA – 23 lutego

6.30 † Wiesław Noworyta w 3 r. śmierci

6.30 † Waleria Paluch w 40 r. śmierci
18.00		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: † Anna
Michewicz w 7 r. śmierci; † Marta
Cebularz; † Władysław Skiba; † Józef
Kamiński; † Emilia Pasko; † Krystyna
Bartczak; † Waleria Nawalany; † Józef Marcińczyk; † Mieczysław Noga;
† Stanisława i Franciszek Płonka z synem Jerzym; † Jan i Aniela Molęda
z synem Stanisławem; † Anna Wawrzyczek; † Adam Bassara; † Irena Dyrdoń; † Władysława Duc; † Jerzy Przeczek; † Jan Pisula; † Wanda Płużek;
† Stanisława Kowalska; † Zbigniew
Wrona

CZWARTEK – 24 lutego

6.30
6.30
18.00
18.00

†
†
†
†

Władysława Nowak
Andrzej Kozieł
Anastazja i Franciszek Rakoczy
Zofia Łaczny w 3 r. śmierci

PIĄTEK – 25 lutego

6.30 † Jerzy Przeczek
18.00 † Józef Ligęza w 2 r. śmierci z synem
Robertem
18.00 † Helena Bryś w 4 r. śmierci

SOBOTA – 26 lutego

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Aniela Wiercigroch w 3 r. śmierci
Zbigniew Wrona
Wiesław Ciesielski
Krystyna i Stanisław Klimeczek
z rodzicami

NIEDZIELA – 27 lutego

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Piotr Kopeć w 2 r. śmierci
Jan Cebularz w 19 r. śmierci
Janina Dźwigaj w 10 r. śmierci
Stefania i Jan Wójcik
Mieczysław Noga

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

