NIEDZIELA – 31 sierpnia

PIĄTEK – 5 września
6.30 + Emilia Łach
7.00 +Wacław Karbownik w 3 r. śm. 6:30 + Czesław Obłąk
8.30 Dziękczynna za 15 lat małżeń- 7:00 + Stefan Babiuch
stwa Katarzyny i Andrzeja z prośbą 7:00 + Zofia Nycz w 25 r.śm.
o dalsze łaski
18.00 Za dzieci i młodzież rozpoczy10.00 +Julian Fajferek z s. Bogda- nające rok szkolny (NSPJ)
nem oraz rodzicami Marią i
Michałem
SOBOTA – 6 września
11.30 O zdrowie i Błog. Boże dla 6.30 + Marian Pałka
Bartosza Porwisza w 18 r. ur.
6:30 + Irena Brzychcy
18.00 za parafian
7:00 + Krzysztof Naglik
7:00 + Emilia Łach
PONIEDZIAŁEK – 1 września
18.00 O zdrowie i Boże Błog. dla
6.30 + Irena Brzychcy
VII Róży Kobiet i ich rodzin pw. Św.
7:00 + Marek Zawiła
Barbary
8:00 Msza Święta dla SP nr 2
9:00 Msza Święta dla Gimnazjum
NIEDZIELA – 7 września
18.00+ Antoni i Bronisława Pyclik XXIII Niedziela zwykła
XXII Niedziela zwykła „A”

„A” (REKOLEKCJE)

WTOREK – 2 września
6.30 + Adam Gomularz
6:30 + Marek Kozak w 1 r.śm.
7:00 + Marian Pałka
18.00 + Józef Sajdak
18:00 + Marcin Adamowicz
ŚRODA – 3 września
6.30 Za sprz. z Obozowej, Jaśminowej,Dworcowej,Storczykowej,Irysowej

7:00 + Irena Brzychcy
18.00 Msza wypominkowa
18:00 +Grzegorz Matusik
CZWARTEK – 4 września
6.30 + Marek Zawiła
7:00 Rezerwacja ?
18.00 W intencji kapłanów
18:00 W intencji Radia Maryja

7.00 +Franciszek i Regina
Tchurzewscy
8.30 + Mieczysław Raj w 4 r.śm.
10.00 + Ks. Jacek Rapacz w 1 r.śm.
i +Ks. Aleksander Kasoń w
11 r.śm.
11.30 +Stanisław Wójciga w 1 r.śm.
14:00 Msza Chrzcielna
18.00 rezerwacja?

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy
mieszkańcom Starego Bloku
nr 3 za złożoną ofiarę
na potrzeby kościoła
Bóg zapłać !

Adres Parafii: ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel.: 794 795 794
Strona internetowa Parafii: www.materdolorosa.pl
Pismo redaguje: ks. Filip; parafia@materdolorosa.pl

TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
W JAWISZOWICACH - OSIEDLE BRZESZCZE

31 sierpnia 2014 r.

XXII Niedziela zwykła „A”

J

ezus zaczął wskazywać swoim
uczniom na to, że musi iść do
Jerozolimy i wiele wycierpieć od
starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i
trzeciego dnia zmar-twychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie,
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie
to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź
Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co
Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Wtedy Jezus rzekł do swoich
uczniów: „Jeśli kto chce pójść za
Mną, niech się zaprze samego
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siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje. Bo kto
chce zachować swoje życie, straci
je; a kto straci swe życie z mego
powodu, znajdzie je. Cóż bo-wiem
za korzyść odniesie człowiek,
choćby cały świat zyskał, a na
swej duszy szkodę poniósł?
Albo co da człowiek w zamian za
swoją duszę? Albowiem Syn
Człowieczy przyjdzie w chwale
Ojca swego razem z aniołami
swoimi, i wtedy odda każdemu
według jego postępowania”.

PLAN REKOLEKCJI WRZEŚNIOWYCH

W PONIEDZIAŁEK Najświętszej Maryii Panny Królowej Pokoju
WE WTOREK Dzień powszedni

Niedziela, 7 września

W ŚRODĘ Św. Grzegorza Wielkiego

7.00 – Msza św. z nauką ogólną
8.30 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Msza św. z nauką ogólną
11.30 – Msza św. z nauką ogólną
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

WE CZWARTEK Bł. Męczennic z Nowogródka
W PIĄTEK Bł. Matki Teresy z Kalkuty
W SOBOTĘ Dzień powszedni

Czwartek, 11 września

Kościół jest naszym wspólnym domem...
Serdecznie dziękujemy za złożone w ubiegłym
tygodniu ofiary, które zostały przeznaczone na prace remontowe w budynku plebanii.
W ubiegłym tygodniu udało się nam wymienić część instalacji centralnego
ogrzewania:
kilkadziesiąt
metrów
nowych
rurek
o odpowiednio małym przekroju oraz kilkanaście oszczędnych
i wydajnym grzejników. Bez tego rozdzielanie ogrzewania plebanii i
kościoła nie miałoby większego sensu, bo straty ciepła,
z powodu zbyt dużego przekroju rur i mało wydajnych grzejników
nadal byłyby ogromne. Zamówiliśmy kolejne rurki i grzejniki.
SPOWIEDŹ PRZED PIERWSZYM
PIĄTKIEM MIESIĄCA
CODZIENNIE podczas Mszy św.
W CZWARTEK od 17.00 do 18.00

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
w tym tygodniu powierzamy
mieszkańcom tzw.
Starych Bloków 19, 24, 32

ZMARLI
+ Jerzy Rodak
ur. 17.02.1956, zm. 23.08.2014;
Wieczne odpoczywanie racz im
dać, Panie, a światłość wiekuista
niechaj im świeci na wieki wieków.
Amen.

Zapraszamy na Pielgrzymki 2014
(szczegóły w gablocie)

8.00 – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Msza św. z nauką dla uczniów szkół podstawowych
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.30 – Nauka dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Piątek, 12 września
8.00 – Msza św. z nauką ogólną
9.30 – Spowiedź osób chorych i seniorów
10.00 – Msza św. dla chorych i seniorów
z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych
14.00 – Odwiedziny chorych w domach
16.00 – Msza św. z nauką dla uczniów szkół podstawowych
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.30 – Nauka dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Sobota, 13 września
8.00 – Msza św. z nauką ogólną
Spowiedź św.:
8.30 – 12.00
(przerwa 10.00 – 10.30)
15.00 – 18.00
(przerwa 16.30 – 17.00)
10.00 – Nauka i spowiedź dla uczniów szkół podstawowych
16.30 – Nauka i spowiedź dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
18.00 – Msza św. z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Marek Studencki
– dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej

