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5. Niedziela Wielkiego Postu

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, kobietę
tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie
kamienować. A Ty co mówisz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli
o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy
w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na
ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając
od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus,
podniósłszy się, rzekł do niej: „Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?”.
A ona odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. –
Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.
J 8, 1-11

Lorenzo Lotto na płótnie Chrystus i jawnogrzesznica przedstawia
przestraszonego starca z palcem na ustach, który błagalnym wzrokiem jakby prosi Jezusa o milczenie.

Jezus, kreśląc palcem znaki na ziemi, mógł napisać imię stojącego
wśród oskarżycieli jednego z partnerów jawnogrzesznicy, wzywając
go, by pierwszy rzucił kamieniem.

Po słowach Jezusa wszyscy odeszli, co mogłoby wskazywać, że wie-

lu z nich, może także uczeni w Piśmie i faryzeusze, miało podejrzane kontakty z oskarżaną kobietą.

Dobry przykład zamiast oskarżeń

Rozalia Bajer

Z zadziwiającą łatwością rzucamy różnego rodzaju oskarżenia, krytykujemy innych, mimo iż tak często popełniamy podobne grzechy.
Zostawmy Bogu sąd na naszymi bliźnimi; sami starajmy się wpłynąć
na nich przykładem dobrego życia.
ks. Eugeniusz Burzyk

Ksiądz Dawid Surmiak doktorem teologii

W czwartek, 31 marca, w gmachu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. Dawid
Surmiak obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Problemy społeczne w audycjach radiowych
«The Catholic Hour» F.J. Sheena w kontekście ówczesnego nauczania Kościoła”. Obrona odbyła się
przed 8-osobową komisją, której członkiem był biskup bielsko-żywiecki – prof. dr hab. Roman Pindel.

Kim był Fulton Sheen, którego nauczanie stało się przedmiotem rozprawy doktorskiej ks. Dawida?
To amerykański kapłan, biskup Kościoła rzymskokatolickiego, który żył w latach 1895-1979. Był
jednym z najznakomitszych mówców XX wieku. Pionierem ewangelizacji medialnej, który wywierał
ogromny wpływ na swoich odbiorcach – katolikach i niekatolikach – za pośrednictwem radia, telewizji i słowa pisanego.
W 1999 roku jeden z amerykańskich portali internetowych przeprowadził trwające trzy miesiące
badania, które miały na celu wyłonić „stu najbardziej wpływowych katolików XX wieku”. Pierwsze

miejsce zajął Jan Paweł II; drugie Matka Teresa z Kalkuty; trzecie o. Pio
z Pietrelciny. Czwarte miejsce przypadło amerykańskiemu arcybiskupowi Fultonowi Sheenowi. Warto wspomnieć, że jego wysokie miejsce
mogło zaskakiwać, ponieważ zmarł dwadzieścia lat przed przeprowadzeniem tych badań.
Ks. Dawid swoją rozprawę doktorską poświęcił przedstawieniu treści nauczania społecznego F.J. Sheena, wydobyte z jego ponad dwudziestoletniego przepowiadania w ramach audycji radiowych „The
Catholic Hour”. Warto dodać, że regularnie wygłaszał te audycje od
1930 do 1952 roku, a do ich opracowania posłużyły spisane teksty
wygłaszanych audycji w języku angielskim. Było to łącznie 26 zeszytów zawierających 336 audycji radiowych; prawie 3 tysiące stron jego
nauczania.
Fulton Sheen był dobrym mówcą, a odbiorcy słuchali jego nauczania,
pomimo tego, że stawiał wymagania i konfrontował pociągające ludzi przemiany społeczne z niezmienną nauką Kościoła katolickiego. Wielką zasługą było mówienie o wartościach chrześcijańskich w sposób zrozumiały dla amerykańskiego społeczeństwa i odwoływanie do historii Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Wiernie przekazywał nauczanie Kościoła, a jednocześnie był wnikliwym
obserwatorem zachodzących przemian.
Zaprezentowane treści audycji radiowych są odzwierciedleniem katolickiego nauczania przeszłego
wieku, skierowanego do Amerykanów żyjących w pierwszej połowie XX wieku. Zawierają one wartości uniwersalne, które są godne polecenia współczesnemu czytelnikowi.
Najważniejszym przesłaniem wypływającym z nauk F.J. Sheena jest troska o prymat Boga i wartości duchowych w życiu, a także troska o małżeństwo i rodzinę. Jest to najlepszy sposób obrony
przed rodzącymi się fałszywymi ideologiami, które próbują zniewolić człowieka i ograbić go z jego
wartości.
Serdecznie gratulujemy ks. dr. Dawidowi Surmiakowi zdobycia tytułu naukowego. Wysiłek włożony
w kilkuletnie przygotowywanie rozprawy doktorskiej na pewno zaowocuje w pracy duszpasterskiej
i ewangelizacyjnej w naszej parafii, czego naszemu Doktorantowi z całego serca życzymy.
Rozprawa doktorska została napisana na Wydziale Nauk Teologicznych Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie – pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Sławińskiego.
Treść rozprawy doktorskiej ks. Dawida można zobaczyć klikając w link w artykule dostępnym w wersji
elektronicznej na stronie materdolorosa.pl
Za kilka miesięcy ww. rozprawa doktorska zostanie
wydana w formie książkowej i będzie dostępna także
w naszej parafii.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Semi- 		Świętą o 18.00, po której odbędzie się adoracja i modlitwa przed Najświętszym Sakramennarium Duchowne w Krakowie, gdzie studiutem. W tym dniu kancelaria parafialna będzie
ją klerycy z naszej diecezji.
nieczynna.
2. Również dzisiaj, po Mszy wieczornej, ok. go4.
W
czwartek – 7 kwietnia po Mszy wieczornej
dziny 18.50, zapraszamy na „Koncert pieśni
w sali konferencyjnej odbędzie się katechepostnych o krzyżu”, w wykonaniu naszego
za dla dorosłych.
chóru „Canticum Novum” – pod dyrekcją
5. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: w piąZdzisława Kołodzieja.
tek o 17.30 na Drogę Krzyżową; w niedzielę
3. W poniedziałek – 4 kwietnia zapraszamy na
o 17.15 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyj„Modlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków
nym. Podczas nabożeństwa zebrana będzie
składka na przygotowanie Grobu Pańskiego.
i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą

6. Przy stolikach z prasą do nabycia Paschaliki,
które zapalimy na świątecznych stołach oraz
na grobach bliskich, gdyż są znakiem Zmartwychwstania.
7. Można nabyć poświęcone różańce z krzyżem
św. Benedykta, które chronią przed niebezpieczeństwami duchowymi i fizycznymi. Są także
różańce z relikwiami św. Siostry Faustyny.
8. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy bloku nr 13 z os.
Słowackiego. Ofiary można wpłacać w zakrystii, w kancelarii lub na konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom bloku nr 11 za ofiary
w ubiegłym tygodniu.
9. W Wielkim Poście, do puszki obok obrazu Jezusa Miłosiernego, składamy jałmużnę wielkopostną, przeznaczoną na działalność parafialnej Caritas.

10. Dziękujemy za składane ofiary na prace remontowe. W przyszłą niedzielę – 10 kwietnia
składka specjalna na remont generalny kotłowni, wymianę pieca i sieci centralnego ogrzewania w kościele i salkach.
11. W niedzielę po Mszach dopołudniowych zapraszamy do kawiarni na piętrze kościoła na
kawę, herbatę i domowe ciasto.
12. Za tydzień – w Niedzielę Palmową, przed
Mszą o 11.30 – uroczyste poświęcenie Palm
i procesja dookoła kościoła.
13. W dniach 9-10 lipca ks. Michał organizuje
dwudniową pielgrzymkę do Wrocławia. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej i na
plakatach w gablocie. Koszt wyjazdu to 400 zł.
Przy zapisie proszę wpłacić zaliczkę 100 zł.
Zapisy u ks. Michała lub w zakrystii.

Intencje mszalne

NIEDZIELA – 3 kwietnia

7.00 † Edward Maźnicki
8.30 † Zbigniew Wrona
10.00 † Bolesław Galas z rodzicami
oraz † Anna i Michał Matusz
11.30 † Ryszard Pasałka w 1 r. śmierci
18.00 † Anna Kadłubiak

PONIEDZIAŁEK – 4 kwietnia

6.30
6.30
6.30
18.00
18.00

†
†
†
†
†

Ryszard Cichoński
Marek Maciejczyk
Waleria Nawalany
Kazimierz i Elżbieta Kruczała
Marian Kowalski w 10 r. śmierci

WTOREK – 5 kwietnia

6.30 † Aleksandra Kołek
18.00 † Czesław Zuziak w 9 r. śmierci

ŚRODA – 6 kwietnia

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Bronisława Witkowska
Adam Bassara
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: † za
zmarłych polecanych naszej modlitwie w wypominkach rocznych; † Irena Lutyńska; † Stanisława Zdunek;
† Stefania Karcz; † Władysława Bigos; † Mieczysław Noga; † Adelajda
Stykowska; † Eugenia Kutniak; † Jadwiga Wróbel; † Jacek Korczyk; † Adam
Sosnowiec; † Wiesław Pucka; † Ja-

cek Zuziak; † Jan Rodak; † Antonina
i Edward Hankus; † Józef i Wanda
Kobiałka

CZWARTEK – 7 kwietnia

6.30		 W intencji kapłanów i misjonarzy
6.30 † Józef Marcińczyk
18.00		 W intencji wszystkich osób zakonnych i świeckich tworzących Radio
Maryja i TV TRWAM
18.00 † Anna Wójcik w r. śmierci
18.00 † Jadwiga Brandys w 2 r. śmierci
ze szwagrem Franciszkiem
Nowogrodzkim w 5 r. śmierci

PIĄTEK – 8 kwietnia

6.30 † Marek Maciejczyk
18.00 † Jan Naglik z synem Krzysztofem
18.00 † Małgorzata i Marek Lenik

SOBOTA – 9 kwietnia

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Mieczysław Chromy
Alicja Ciszek
Sławomir Patyk
Jerzy Drewniak

NIEDZIELA – 10 kwietnia

7.00 † Antoni Faruga w 39 r. śmierci
8.30 † Jolanta w 15 r. śmierci
i Stanisław Styczeń
10.00 † Edward Matysiak w 10 r. śmierci
11.30		 Roczki:
18.00 † Stanisław Żaba

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

