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8. Niedziela Zwykła

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie
przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony,
będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego
brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić
swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć
drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po
owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig z ciernia
ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego
skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.
Łk 6, 39-45

Jean de la Fontaine twierdzi, że człowiek idąc przez życie niesie na

ramionach dwa worki: do tego z przodu wrzuca wady bliźnich, a do tego z tyłu swoje własne.

Jezus przestrzega nas przed dostrzeganiem grzechów u innych, cza-

sem nawet bardzo błahych, przy równoczesnym bagatelizowaniu czy
ignorowaniu własnych.

Ludzie nie dzielą się na „winnych” i „niewinnych”, ale na dwa typy
winnych: tych, którzy przyznają się do swoich przewinień oraz tych,
którzy tego nie czynią.

Belka czy drzazga?

Rozalia Bajer

Czasem robiąc rachunek sumienia bardziej przypominamy sobie
grzechy bliźnich niż swoje, a potem „spowiadamy się” z ich grzechów. Często słusznie zarzucamy innym ludziom niemoralne, złe postępowanie wobec nas, jednak zwróćmy również uwagę na nasze
zaniedbania względem nich.

ks. Eugeniusz Burzyk

„Znaki do nieba”
namalowane przez nasze dzieci
W niedzielę – 13 lutego, w ramach kazania podczas Mszy Świętej
rodzinnej, ks. Michał poprosił dzieci, aby przygotowały „znaki do
nieba”. Tak jak każdy kierowca musi znać i stosować na jezdni znaki drogowe, podobnie na drodze do nieba trzeba znać i przestrzegać pewnych znaków. Poniżej prezentujemy znaki jakie stworzyły
nasze dzieci. Warto także do tych znaków się stosować.
Zapraszamy rodziny z naszej parafii wraz z dziećmi na Msze Święte
rodzinne – w każdą niedzielę o godz. 11.30.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj, przed i po każdej Mszy, w Sali Konferencyjnej na piętrze kościoła odbywają się wybory
do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
2. Do puszek składamy dzisiaj ofiary na pomoc
Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.
3. W Środę Popielcową – 2 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św. o godz.
7.00, 8.30, 16.30 i 18.00. Kancelaria parafialna będzie nieczynna. W tym dniu zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Do jej przestrzegania zobowiązani są wszyscy, którzy ukończyli 14. rok życia, aż do śmierci. Zachowujemy również post ścisły, spożywając tylko trzy posiłki, w tym jeden do syta. Obowiązuje od ukończenia 18. roku życia
do rozpoczęcia 60.
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Spowiedź 17.00 - 18.00.
5. W piątek o godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Po Mszy wieczornej w Sali Konferencyjnej odbędzie się spotkanie czcicieli NSPJ i Rodziny Radia Maryja.
6. W sobotę – 5 marca, od godz. 9.00, odwiedziny chorych. Można ich zgłaszać w zakrystii,
przed lub po Mszy, a także w godzinach
urzędowania kancelarii.
7. Również w sobotę, o godz. 9.00, zapraszamy
na pierwszą w nowym semestrze zbiórkę ministrantów. Zachęcamy chłopców do podjęcia
służby przy ołtarzu.
8. O godz. 10.00, także w sobotę, zapraszamy
na pierwsze w nowym semestrze spotkanie
Oazy Dzieci Bożych. Zapraszamy do uczestniczenia w spotkaniach. Dla uczestników będzie
możliwość wyjazdu na kolonię w drugiej połowie lipca.
9. 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 w tym roku wygłosi ks. Adam. Podczas
nabożeństwa będzie zebrana tradycyjna składka na przygotowanie Grobu Pańskiego i Ciemnicy, wraz z kwiatami.
10. W przyszłą niedzielę – 6 marca, po Mszy o godzinie 7.00, w kaplicy w dolnym kościele, będzie miała miejsce comiesięczna zmianka różańcowa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy
także osoby, które chciałyby wstąpić do Róż
Różańcowych. Natomiast o godz. 14.00 Msza
Święta dla dzieci specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów.
11. Przy stolikach z prasą można nabyć poświęcone różańce z krzyżem św. Benedykta, który
oddala duchowe i fizyczne niebezpieczeństwa.
Są także różańce z relikwiami s. Faustyny do
odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego.
12. Do nabycia jest również „Zdrapka Wielkopostna”. To kolorowa plansza, na której umieszczono ponad czterdzieści pól zakrywających
zadania na każdy dzień Wielkiego postu, związane są modlitwą, jałmużną lub konkretnym
czynem. Za „Zdrapkę” składamy dowolną ofiarę w ramach wielkopostnej jałmużny, przeznaczoną na cele duszpasterskie i ewangelizacyjne w naszej parafii.
13. Dziękujemy za złożone ofiary. Zdjęcia nowej
rozdzielni prądowej w dolnej kaplicy są już
na naszej stronie internetowej. Czekamy na
instalację nowych dębowych drzwi.
14. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy bloków nr 15 i 16
z Osiedla Paderewskiego. Ofiary można wpłacać w zakrystii, w kancelarii lub na konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom bloków nr 13
i 17 z tego osiedla za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 27 lutego

7.00 † Piotr Kopeć w 2 r. śmierci
8.30 † Jan Cebularz w 19 r. śmierci
10.00 † Janina Dźwigaj w 10 r. śmierci
† Paweł Anders
11.30 † Stefania i Jan Wójcik
18.00 † Mieczysław Noga

PONIEDZIAŁEK – 28 lutego

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Eugenia Piskorska
Stefania Kubaszewska
Władysława Nowak
Teresa Paszek w 1 r. śmierci
z rodzicami
18.00 † Edward Maźnicki

WTOREK – 1 marca

6.30 † Andrzej Kozieł
18.00 † Anna Kadłubiak

ŚRODA – 2 marca

7.00 †
8.30 †
16.30 †
18.00		
		

Zbigniew Wrona
Eugeniusz Sporysz
Anna Kadłubiak
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże i opiekę
MB dla Bronisławy z okazji 100. urodzin (VII Róża Kobiet p.w. św. Jadwigi); † za zmarłych polecanych naszej
modlitwie w wypominkach rocznych;
† Władysława Walkowicz w 3 r. śm.;
† Kinga Rykowska; † Andrzej Bielenin; † Ryszard Zieliński; † Aleksandra Kołek; † Marek Maciejczyk; † Waleria Nawalany; † Kazimierz Karnas;
† Mieczysław Chromy; † Emilia Bidzińska; † Marianna Kowalik w 23 r.

śmierci z mężem Zygmuntem oraz
synami: Mirosławem i Ryszardem

CZWARTEK – 3 marca

6.30		 W intencji kapłanów i misjonarzy
6.30 † Ludwik Odrzywolski z bratem
Zbigniewem
18.00		 Za żywych i zmarłych członków
Parafialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Maria Kosek

PIĄTEK – 4 marca

6.30
18.00
18.00
18.00

†
†
†
†

Kazimierz Szymla
Bonifacy Kruk w 5 r. śmierci
Leokadia i Stanisław Bednarczyk
Kazimierz Karnas

SOBOTA – 5 marca

6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		

Edward Stefaniak
Ryszard Gibas w 2 r. śmierci
Andrzej Kozieł
Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę MB dla Stanisława z okazji
80. urodzin

NIEDZIELA – 6 marca

7.00 † Józef Kusiński w 19 r. śmierci z rodzicami Heleną i Stanisławem oraz
bratem Ludwikiem
8.30 † Julian Rzeszowski z rodzicami
i teściami
10.00 † Tadeusz Wajdzik w 7 r. śmierci
11.30		 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Teresy i Janusza
Bassara z okazji 35. rocznicy ślubu
12.30		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Wanda i Jan Pydyn
z bratem Zenonem

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na marzec 2022
Intencja powszechna: Módlmy się, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze się
angażowali – przez modlitwę i działanie – na rzecz obrony życia.
Intencja parafialna: O odnowę życia religijnego w naszych rodzinach.
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

