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3. Niedziela Wielkiego Postu

Niedzielne espresso

z Proboszczem

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach,
których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:
„Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż
inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo
myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe
i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej
winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł
więc do ogrodnika: «Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam
owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?». Lecz on mu odpowiedział: «Panie, jeszcze
na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć»”.
Łk 13, 1-9

Ks. Wacław Hryniewicz twierdzi, że zna wiele świadectw ludzi, którzy z powodu wyobrażeń o Bogu surowym, okrutnym, stracili wiarę.

Ogrodnik proszący właściciela winnicy, by dał kolejną szansę nieurodzajnemu drzewu, symbolizuje Boga miłosiernego i przebaczającego.

„Gdybym ja miał takie pojęcie Boga jak 95% moich rozmówców,

też nie mógłbym w Niego uwierzyć” – mówi o. Kazimierz Dąbrowski.
Rozalia Bajer

ks. Eugeniusz Burzyk

Nowe drzwi wejściowe od ul. Wyszyńskiego
W ubiegłym tygodniu zainstalowaliśmy nowe drzwi wejściowe od ulicy Wyszyńskiego. Zostały wykonane z dębu, mają odpowiedni zamek i automatyczny zamykacz. Przy ścianie i suficie są odpowiednie
ozdobne odrzwia. Prosimy, aby nie ciągnąć za sobą drzwi i nie zamykać, bo w ten sposób może ulec
uszkodzeniu zamykacz, który działa automatycznie. Nad dwoma nowymi grzejnikami, w przedsionku
obok drzwi, został zamontowany kilkumetrowy dębowy parapet.
Ofiary na powyższy cel można składać przez cały tydzień w kościele lub w zakrystii, a także wpłacając
na konto bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075
5825 0001 – z odpowiednim dopiskiem. Jest także możliwość wpłaty na parafialnej stronie internetowej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill.

Ogłoszenia parafialne
1. W piątek – 25 marca obchodzimy Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego. Jest to zarazem
Dzień Świętości Życia. Już dzisiaj i przez cały tydzień do puszek składamy ofiary na „Dom
Matki i Dziecka”. Zachęcamy do duchowej
adopcji dziecka poczętego, której dokonamy
podczas Mszy o 18.00. Deklaracje znajdują
się na stolikach z prasą. Z racji uroczystości
w tym dniu nie obowiązuje piątkowy post.
2. Również w piątek zapraszamy dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii, wraz z rodzicami, na Drogę Krzyżową oraz na wieczorną Mszę Świętą. Po Mszy nastąpi poświęcenie
i wręczenie modlitewników dla dzieci.
3. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: w piątek o 17.30 na Drogę Krzyżową; w niedzielę
o 17.15 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym,
które głosi ks. Adam. Podczas nabożeństwa będzie zebrana składka na przygotowanie Grobu Pańskiego i Ciemnicy.
4. Przy stolikach z prasą można nabyć Paschaliki, które zapalimy na świątecznych stołach
podczas wielkanocnego śniadania, a także na
grobach bliskich, gdyż są symbolem Zmartwychwstania i życia wiecznego. Dochód prze-

znaczony jest na pracę duszpasterską, ewangelizacyjną i charytatywną w naszej parafii.
5. Można również nabyć poświęcone różańce
z krzyżem św. Benedykta, które chronią przed
niebezpieczeństwami duchowymi i fizycznymi.
Są także różańce z relikwiami św. S. Faustyny.
6. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy bloku nr 9 z os.
Słowackiego. Ofiary można wpłacać w zakrystii, w kancelarii lub na konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom bloku nr 7 z tego osiedla
za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.
7. W Wielkim Poście, obok obrazu Jezusa Miłosiernego, do puszki składamy ofiary na jałmużnę wielkopostną, przeznaczoną na działalność parafialnej grupy Caritas.
8. W niedziele po Mszach dopołudniowych czynna jest kawiarnia na piętrze. Korzystając z niej
zachowujemy zasady sanitarno-epidemiczne.
9. W przyszłą niedzielę – 27 marca do puszek będziemy składać ofiary na pomoc Syryjskiej
Rodzinie, którą objęliśmy opieką.
10. W dniach 9-10 lipca ks. Michał organizuje
dwudniową pielgrzymkę do Wrocławia.

Pielgrzymka na Dolny Śląsk
Ks. Michał organizuje dwudniową pielgrzymkę na Dolny Śląsk –
w dniach 9-10 lipca. W programie BRZEG [rynek, zamek (z zewnątrz), kościół św. Mikołaja, kościół św. Krzyża], TRZEBNICA
[bazylika św. Jadwigi i św. Bartłomieja], WROCŁAW [Ostrów
Tumski z Archikatedrą św. Jana Chrzciciela, kościołem św. Idziego,
Wyspą Piasek, Stare Miasto – rynek, Plac Solny, kościoły św. Marii
Magdaleny i św. Elżbiety]. Przewidziany jest także czas wolny.
Koszt wyjazdu to 400 zł. Szczegóły i zapisy u ks. Michała lub w zakrystii. Przy zapisie proszę wpłacić zaliczkę 100 zł.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 20 marca

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Stanisława Kowalska
Anna Kadłubiak
Antoni Korczyk z żoną Czesławą
Edward Matysiak w 10 r. śmierci
Edward Maźnicki

6.30
6.30
6.30
18.00
18.00

†
†
†
†
†

Kinga Rykowska
Andrzej Bielenin
Ryszard Zieliński
Stanisław i Karolina Kobylańscy
Franciszek i Anna Piotrowscy

ŚRODA – 23 marca
6.30 †
6.30 †
18.00		
		

PONIEDZIAŁEK – 21 marca

WTOREK – 22 marca

6.30 † Krystyna Bartczak
18.00 		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II: dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę św. JP2
dla Tadeusza Hałata z okazji 80. rocznicy urodzin oraz dary Ducha Świętego dla całej rodziny; O błogosławieństwo Boże i opiekę św. JP2 dla Antosia
z okazji 5. rocznicy urodzin; † Józef
Rus z rodziną; † Stefania Duda z rodzicami; † Michał Fajfer z rodzicami;
† Irena Lutyńska; † Helena Druszczyc;
† Stanisława Zdunek; † Stefania Karcz;
† Marian Baran; † Władysława Bigos;
† Janusz Lehman; † Krzysztof Hałat;
† Adelajda Stykowska; † Eugenia Kutniak; † Jadwiga Wróbel; † Adam Głowacki; † Kazimierz Szymla; † Piotr Pawlus; † Józef Krawczyk; † Jadwiga Pszczelińska; † Janina Lenik; † Józefa Łachut;
† Bonifacy Jarek; † Cecylia Jabłońska

Jacek Szalota
Jan Otrębski
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże i opiekę MB
dla Zofii Kubik z okazji 91. r. urodzin;
† Bronisława Rak; † Stanisława Mateja; † Halina Czopek; † Edward Pałka;
† Bronisław Kubik; † Waleria Szostek;
† Helena Bojda; † Jerzy Borowczyk;
† Władysława Duc; † Wanda Płużek
† Mieczysław Noga; † Stanisława Kowalska; † Władysława Salamon

CZWARTEK – 24 marca

6.30
6.30
18.00
18.00

†
†
†
†

Kinga Rykowska
Ryszard Zieliński
Leopold Szymla w 4 r. śmierci
Teresa Jędrzejek

PIĄTEK – 25 marca

6.30 † Andrzej Bielenin
18.00 † Bogdan Andreas z rodzicami,
braćmi i wnukiem Pawłem
18.00 † Antoni Brożek w 22 r. śmierci

SOBOTA – 26 marca

6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		

Józef Bułka w 8 r. śmierci
Krystyna Bartczak
Anna Wawrzyczek
O błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Anny i Piotra

NIEDZIELA – 27 marca

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Edward Maźnicki
Zofia Przewoźnik w 7 r. śmierci
Mieczysław Korczyk w r. śmierci
Adam Michalak w 16 r. śmierci
Anna Kadłubiak

Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Zdjęcia: Jerzy Zajda; 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

