
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił 
jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pogra-
niczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 
„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea 
pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkań-
com cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać 
i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Bywałem z pięknymi kobietami, wypiłem morze gorzkiej żołądko-
wej, pracowałem ciężko i tarzałem się w lenistwie, słuchałem mu- 
zyki, czytałem klasyków, chodziłem na mecze piłkarskie, modliłem 
się w moim luterskim kościele. Wydawało mi się, że jestem wypełnio-
ny, a byłem pusty, byłem jak miedź brzęcząca – wyznaje Jerzy Pilch.

Jezus rozpoczyna działalność od wezwania do nawrócenia. Aby to uczy- 
nić trzeba najpierw zobaczyć swój grzech, odczuć bezsens złego po- 
stępowania, a potem jak najszybciej zawrócić z tej drogi. Konsekwen- 
cją nawrócenia jest nie tylko zerwanie z grzechem, ale przede wszy-
stkim odrzucenie dotychczasowego sposobu myślenia i działania.

W filmie „Przypadek Henry’ego” bezwzględny prawnik oszukuje pod- 
czas procesów, regularnie spotyka się z kochanką, zamierza rozwieść 
się z żoną. Na skutek napadu traci pamięć. Po długiej rehabilitacji 
z pomocą przyjaciół odtwarza swoje dawne życie. Kiedy dowiaduje się 
jak żył, przeżywa szok, nie może zrozumieć, jak mógł tak postępować.

3. Niedziela Zwykła – Rok A

ks. Eugeniusz Burzyk

Kiedy potrzebujemy nawrócenia?
Na początku każdej Mszy Świętej przepraszamy Boga za grzechy i pro-
simy Go o miłosierdzie. Bez tego nie jest możliwe przyjęcie Bożej łaski 
i zjednoczenie z Jezusem w Komunii. Powinniśmy nawracać się każde-
go dnia, nie tylko w czasie niedzielnej Mszy. Nawrócenia potrzebujemy 
najbardziej wtedy, kiedy wydaje nam się, że go nie potrzebujemy.



Trwają prace związane z wypełnianiem ubytków po montażu oraz instalacji sieci centralnego ogrze-
wania. Polegają m.in. na gipsowaniu fragmentów ścian, a także na uszczelnianiu rowków i ubyt-
ków wokół zainstalowanych rur, które łączą poszczególne grzejniki z nową siecią. Ubytki w ścianach 
i w podłodze, których w samym kościele, nie licząc salek, korytarzy oraz innych pomieszczeń, jest 
po-nad 50, zostają nie tylko zasłonięte, ale również dopasowane kolorystycznie, dlatego ważny jest 
dobór odpowiedniego materiału, m.in. fugi ceramicznej, tak aby uzupełnione fragmenty komponowały 
się z posadzką kościoła. Końcowy efekt będzie widoczny dopiero po wyszlifowaniu i wymyciu fugi 
oraz pomalowaniu odpowiednim kolorem uzupełnionych fragmentów ścian. W najbliższych dniach 
rozpocznie się też obrabianie wymienionych w ostatnim czasie okien i odnawianie ścian pod chórem 
kościoła. 

Wypełnianie ubytków w podłodze i odnawianie ścianWypełnianie ubytków w podłodze i odnawianie ścian

Dziękujemy za ofiary składane na intensywnie prowadzone prace remontowe. Dzisiejsza 
składka specjalna uzupełniająca, w niedzielę – 22 stycznia, m.in. przeznaczona jest na 
powyższe prace. Ofiary można wpłacać przez cały tydzień – w kościele lub w zakrystii, 
a także 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. Ofiary na bieżąco wpisywane są do kartoteki parafialnej, przypisanej 
do każdej rodziny.

ks. Eugeniusz Burzyk



 1. Do puszek składamy dzisiaj ofiary w ramach 
tradycyjnej jałmużny postnej.

 2. Również dzisiaj, w dolnej kaplicy kościoła, po 
Mszach o godz. 11.30 oraz o 18.00, Oaza Mło- 
dzieżowa zaprasza na przedstawienie bożo-
narodzeniowe pod tytułem „Świąteczny film”. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy do obejrze- 
nia występu młodzieży.

 3. W najbliższy poniedziałek – 23 stycznia kan-
celaria parafialna będzie nieczynna.

 4. Przy stolikach z prasą są jeszcze do nabycia 
świece „Caritas”, z których dochód przeznaczo- 
ny jest na „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. 
Zapalamy je na grobach bliskich jako wyraz 
modlitwy, pamięci oraz wspólnoty z naszymi 
zmarłymi. 

 5. Zostało jeszcze tylko kilka książek arcybisku-
pa lwowskiego – Mieczysława Mokrzyckiego. 

Cena jest promocyjna, bo chcielibyśmy jak naj- 
szybciej wysłać złożone ofiary na Ukrainę. 
Każda książka jest osobiście podpisana przez 
Księdza Arcybiskupa.

 6. W bieżącym tygodniu za czystość i wystrój 
kościoła odpowiedzialni są mieszkańcy ulicy 
Wodnej. Ofiary można wpłacać w zakrystii, 
w kancelarii oraz na konto parafii. Dziękuje-
my mieszkańcom ulicy Piaski za ofiary w ubie-
głym tygodniu.

 7. Po Mszy św. młodzież zaprasza do parafialnej 
kawiarni na piętrze kościoła na kawę, herbatę 
oraz ciasto.

 8. W przyszłą niedzielę – 29 stycznia, do puszek 
będziemy składać ofiary na cele charytatywne.

 9. Również przyszą w niedzielę o godz. 15.00, w Sa- 
li Konferencyjnej odbędzie się spotkanie opłatko- 
we Wspólnoty Żywego Różańca.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 22 stycznia
  7.00  W int. Marianny Andreas z okazji 80 

rocznicy urodzin, w podziękowaniu 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę i Boże błogosławieństwo

  8.30 † Ludwik Chrapek w 24 r. śm.
10.00 † Józef Włoszek w 42. r. śm.
11.30 † Stefania i Karol Kwaśniak  

z synem Stefanem
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II:
  W int. Hanny i Józefa z okazji 50. rocz- 

nicy ślubu, w podziękowaniu za otrzy- 
mane łaski, z prośbą o błogosławień-
stwo Boże i opiekę Matki Bożej; W int. 
Ewy i Jerzego z okazji 40. rocznicy 
ślubu, w podziękowaniu za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalszą opiekę i Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny; 
w intencji Bernadety o szczęśliwy prze- 
bieg operacji i powrót do zdrowia; † Wła- 
dysław Walusiak; † Barbara Kozioł w 5. 
r. śm.; † Czesława Żmudka w 2. r. śm; 
† Maria i Stanisław Żak; † Zofia Faber-
Lichosyt; † Elżbieta Miśkowiec.

  Zmarli, których pożegnaliśmy w osta- 
tnim czasie: † Anna Zalwowska; † Wła- 
dysława Łukasik; † Kazimiera Bady-
lak; † Czesław Kłapyta; † Emil Kubu- 
lus; † Mieczysław Czernik; † Małgo-
rzata Greń.

PONIEDZIAŁEK – 23 stycznia
  6.30 † Anna Michewicz
18.00 † Jan i Maria Chojna z synową Haliną

WTOREK – 24 stycznia
  6.30 † Jerzy Szczepański
18.00 † Anna Piotrowska w 3. r. śm.

ŚRODA – 25 stycznia
  6.30 † Czesław Kłapyta
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: W int. 
chorych, których odwiedza ks. Adam; 
† Alicja Janik; † Marek Maciejczyk 
w 1. r. śm.; † Jadwiga i Mieczysław Chro- 
my; † Kazimierz Kulka z rodzicami.

  Zmarli, których pożegnaliśmy w osta-
tnim czasie: † Władysława Łukasik; † Ka- 
zimiera Badylak; † Emil Kubulus; † Mie- 
czysław Czernik; † Małgorzata Greń; 
† Jarosław Wittek; † Stanisław Szcze- 
pański; † Franciszek Januszyk; † Aloj-
zia Cacak; † Sylwia Ciółko; † Piotr Zię- 
cik; † Ryszard Nowicki.

CZWARTEK – 26 stycznia
  6.30 † Mieczysław Czernik
18.00 † Genowefa Fajfer w 10. r. śm.

PIĄTEK – 27 stycznia
  6.30 † Aleksandra Kołek w 1. r. śm.
18.00 † Tadeusz Szyma w 8. r. śm.

SOBOTA – 28 stycznia
  6.30 † Władysława Łukasik
18.00 † Aniela i Teofil Baran w r. śm.

NIEDZIELA – 29 stycznia
  7.00 † Emil Kolber z rodzicami i teściami
  8.30 † Mieczysław i Maria Krauzowicz
10.00 † Jan Winczowski w 26. r. śm.
11.30 † Ryszard Błazenek
18.00 † Stanisław Jarmułowicz w 13. r. śm.


