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z Proboszczem

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla,
który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc
swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci
nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją
ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni
pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to
król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić
owych zabójców, a miasto ich spalić.
Mt 22, 1-7

„Gdyby ktoś opychał się tłustymi hamburgerami pięć razy
dziennie, a potem raz w tygodniu szedł na siłownię, to pewnie uznałby, że takie ćwiczenie jest bezcelowe” – pisze ojciec Timothy Radcliffe.

Uczta z dzisiejszej Ewangelii jest także znakiem Euchary-

stii, często lekceważonej przez zaproszonych. Czy uczestnictwo w niedziele i święta wystarczy, by nadać ton naszemu
codziennemu życiu?
„Przystępuję do Stołu Pańskiego nie dlatego, że jestem dobrą katoliczką: świętą, pobożną i układną, ale dlatego, że
jestem złą katoliczką, pełną wątpliwości, nerwów i złości” –
wyznaje Nancy Mairs.

Czy w życiu duchowym wystarcza wypełnianie obowiązków?

Msza święta trwa około godziny, tydzień liczy 168 godzin, a więc czas poświęcony Bogu, nie licząc
ewentualnych pospiesznych modlitw, to zaledwie 0,59 procent. Spróbujmy w nadchodzącym tygodniu przynajmniej w przybliżeniu obliczyć czas, jaki poświęcamy sprawom dotyczącym naszego
rozwoju duchowego i religijnego.

ks. Eugeniusz Burzyk

Gdyby ludzie słuchali takiej muzyki,
świat byłby lepszy

Elena Sartori – organistka z Włoch oraz chór „Canticum
Novum” pod dyrekcją Zdzisława Kołodzieja wystąpili 8
października w koncercie finałowym „23. Jawiszowickich
Niedziel Organowych”. „Zawiodła dzisiaj nieładna deszczowa pogoda, jednak nie zawiedli miłośnicy muzyki
organowej i chóralnej. Najważniejsza jest pogoda ducha,
którą zawdzięczamy artystom i pięknej muzyce” – powiedział, witając gości, ks. Eugeniusz Burzyk.
Elena Sartori wykonała utwory Dietricha Buxtehude’a,
Jochanna Sebastiana Bacha i Felixa Mendelssohna. Uczestnicy koncertu nie tylko słuchali wykonywanych
przez nią utworów, ale także śledzili każdy jej ruch
dzięki transmisji na ekran projekcyjny w kościele.
W drugiej części chór „Canticum Novum” zaprezentował „Jesu bleibet meine Freude” – Jana Sebastiana Bacha, „Panis Angelicus” Cesara Franck’a, dwie
pieśni Jana Maklakiewicza oraz włoską pieśń ludową: „La montanara”.
„Gdyby ludzie słuchali takiej muzyki, świat byłby lepszy” – powiedział na zakończenie koncertu ks. Eugeniusz Burzyk. Proboszcz podziękował dyrektorowi artystycznemu dr. hab. Wacławowi Golonce za przygotowanie
koncertów, Jerzemu Zajdzie za prowadzenie transmisji na ekran
projekcyjny w kościele i wykonane zdjęcia, organiście Zdzisławowi Kołodziejowi za pomoc w zorganizowaniu koncertów oraz kościelnemu Stefanowi Rędzinie za poświęcony czas i czuwanie nad
przebiegiem koncertów.
Sponsorami „23 Jawiszowickich Niedziel Organowych” byli: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Bank Spółdzielczy w Miedźnej,
Towarzystwo „Cyklista” z Przecieszyna oraz anonimowa osoba.

Indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem

Prawie 800 wiernych uczestniczyło 10 października we Mszy z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Każdy został indywidualnie pobłogosławiony Najświętszym Sakramentem.
„Duch Święty przychodzi z pomocą naszej
słabości. Bez otwarcia się na Jego działanie
wszyscy jesteśmy słabi, także my, kapłani” –
powiedział proboszcz parafii ks. Eugeniusz
Burzyk, który przewodniczył Liturgii. W kazaniu podkreślił, że każda Msza jest uzdra-

wiająca, zachęcając do codziennego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania Komunii Świętej.
Modlitwę prowadziła grupa Odnowy w Duchu Świętym „Emaus” z Bestwiny z ks. Marcinem Hałasem. Oprawę muzyczną przygotował Piotr Mirecki z salezjańskim zespołem
„Fausystem” z Oświęcimia.
Msze z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała
odbywają się w naszej parafii w każdy drugi
wtorek miesiąca.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła członkowie
Parafialnego Zespołu Charytatywnego zbierają ofiary na szkolne obiady dla dzieci z potrzebujących rodzin naszej parafii.
2. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w Polsce jako „Dzień Dziecka Utraconego”. Pamiętajmy o zmarłych dzieciach i rodzicach,
którzy doświadczyli straty swojego potomstwa. Zachęcamy do ofiarowania różańca
w intencji rodzin doświadczonych utratą
dziecka.
3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom bloku nr 5 z Osiedla Słowackiego. W tym tygodniu, w piątek po wieczornej Mszy, prosimy mieszkańców bloku
nr 7 z tego osiedla.
4. Dziękujemy za złożone ofiary. W przyszłą
niedzielę – 22 października składka specjalna uzupełniająca na zakupienie opału do
ogrzewania naszego kościoła.
5. W przyszłą niedzielę – 22 października obchodzić będziemy 5. rocznicę konsekracji

naszego Kościoła. W tym dniu przypada również liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, patronującego naszej parafii. Kazania
wygłosi wikariusz generalny naszej diecezji
– ks. dr Marek Studenski. O godz. 11.30 uroczysta suma odpustowa w intencji budowniczych, ofiarodawców i fundatorów naszej
świątyni. Zapraszamy chór parafialny, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w strojach
regionalnych, górników oraz strażaków ze
sztandarami.
6. W sobotę – 21 października przez cały dzień
będzie okazja do spowiedzi. Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin,
uwzględniając przerwy:
		
08.30-10.00; 10.30-12.00;
		
14.30-16.00; 16.30-18.00.
		 Msze Święte o godz. 8.00 i 18.00.

Intencje mszalne

NIEDZIELA – 15 października

7.00 † Elżbieta i Franciszek Krysta
z wnukiem Wojciechem
8.30 † Krzysztof Garlicki w 21 r. śmierci
10.00 † Janina Dzwigaj
11.30 † Józef Wątor w r. śmierci
18.00 † Henryk Bąba z córką Jolantą

PONIEDZIAŁEK – 16 października
6.30 † Irena Pękala
6.30 † Edward Bednarz
18.00 † Alina Jankowska w 5 r. śmierci

WTOREK – 17 października

6.30 † Edward Bednarz
6.30 † Władysław Śliwa, Weronika
Stachyra, Józef Śliwa
18.00 † Jan Wilczyński w 2 r. śmierci

ŚRODA – 18 października

6.30 † Ks. Franciszek Janczy
i ks. Kazimierz Dyl
6.30 † Helena Biegun
6.30 † Janina Kwaśniak
18.00		 Msza wotywna do MB Bolesnej:
		 dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bolesnej dla Heleny i Franciszka w 55
rocznicę ślubu, † Sylwester Majcherczyk w 8 r. śmierci, † Marian
Jawień, † Józef Bąk, † Jan Matusiak, † Antonina Hankus, † Zofia
Giełdoń, † Janina Kwaśniak, † Emil
Kolber z synem Jerzym

CZWARTEK – 19 października
6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Marian Jawień
Helena Biegun
Janina Kwaśniak
Bronisław Macki

PIĄTEK – 20 października

6.30 † Marian Jawień
6.30 † Zofia Giełdoń
18.00 † Stanisław Szpak w 4 r. śm.,
† Józef Jochymek w 16 r. śm.,
† Marian Jochymek w 1 r. śm.
† Janusz Poniewierski

SOBOTA – 21 października
8.00
8.00
8.00
8.00
18.00

†
†
†
†
†

Janina Kwaśniak
Antonina Hankus
Zofia Giełdoń
Roman Gregorczyk
Leszek i Stanisława Kliś
z rodzicami

NIEDZIELA – 22 października

7.00 † Kazimierz Chowaniec w 7 r. śm.
8.30		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Władysława i Zofii w 50
rocznicę ślubu
10.00		 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętego
Jana Pawła II dla Barbary z okazji 60 rocznicy urodzin
11.30		 Suma odpustowa
18.00		 Wotywna do św. Jana Pawła II

Msza wotywna do św. Jana Pawla II
Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia, dziękczynna w intencji wnuków i z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla nich i rodziców, o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski na dalsze lata życia dla
Krystyny z okazji 84 rocznicy urodzin.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: Helena Fajferek, Tadeusz Szalonek, Wanda Szulc, Helena Szczerbowska, Czesław Sikora, Małgorzata Chrapek, Jan Fetko, Adam Paszek, Jan Borowiecki, Andrzej Pękala, Jerzy Ściga, Teresa Jarosz, Marian Jawień, Ryszard Szczepański, Józef Przewoźnik, Stanisław i Jolanta Styczeń, Antonina Hankus, Franciszek i Anna Fryź w 35 rocznicę śmierci, Emil Kolber z synem Jerzym, Mieczysław Ichniowski, Zofia Kubiczek, Wanda Nalepa, Danuta Fyda w 6 rocznicę śmierci z synem Krystianem w 1 r. śm., Tadeusz Baca,
Maria Stachura w 11 r. śm., Danuta i Mirosław Pokrzywiccy w r. śm., ks. Franciszek Janczy, Anna Seremak, Roman Błażkiewicz, Adam Czopek, Józef Bąk, Edward Bednarz, Helena Biegun, Jan Matusiak, Janina Kwaśniak, Zofia Giełdoń, Kazimierz Grzywa, Franciszek Jurzak, Zygmunt Woś.
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: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
Korekta: ks. Tomasz Łata; redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001
Skład i druk:
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD)
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