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z Proboszczem

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo
niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły
swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy,
ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał,
zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się
wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie ». Wtedy
powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze
lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam
nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie».
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe,
weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam».
Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam
was». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.
Mt 25, 1-13

Babcia idzie na spacer z dwójką wnuków. W pewnym momencie spotyka dawno niewidzianą znajomą, która zachwycając się chłopcami, pyta, ile mają lat. „Lekarz pięć, a prawnik siedem!” –
odpowiada zdecydowanie babcia.
Zbyt

odległe plany mogą wydawać się absurdalne, jednak trudno wyobrazić sobie człowieka,
który nie planuje swojego życia, nie precyzuje celów i nie stara się ich realizować. Dotyczy to również życia religijnego i duchowego.

Jerzy

Nowosielski wyznaje, że zaczyna malować obraz z jakąś gotową wizją, która niekiedy
dotyczy spraw szczegółowych. Zawsze widzi obraz w wyobraźni, czasem jego gamę kolorystyczną
czy sposób zastosowania kolorów.

Jakie mamy plany na dzisiaj?

Zapewne większość z nas ma przygotowany plan na spędzenie dzisiejszej niedzieli. W tym planie
znalazła się także Msza święta. Ale czy to wystarcza dla naszego duchowego rozwoju? Niektórzy
zaplanowali nie tylko przebieg dnia dzisiejszego, ale także całego swojego ziemskiego życia. Jednak
nasze zamierzenia powinny sięgać zdecydowanie dalej – celu ostatecznego.
ks. Eugeniusz Burzyk

Wizytacja Biskupa Ordynariusza
Ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel rozpoczął
3 listopada wizytację w naszej parafii. Przed południem spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, odwiedził chorą osobę oraz rodzinę wielodzietną. Uczniowie przedstawili inscenizację pt. „Korowód Świętych”, prezentując sylwetki najbardziej znanych świętych. Następnie Ksiądz Biskup
spotkał się na plebanii z rodzicami kapłanów i dziewicy konsekrowanej, pochodzących z naszej parafii.

O godz. 17.00 odbyło się kanoniczne przywitanie Biskupa przez Proboszcza parafii. W oczekiwaniu na Księdza Biskupa przed kościołem grała orkiestra górnicza naszej kopalni.
„Witam Księdza Biskupa w górniczej parafii. Mimo iż kopalnia znajduje się na terenie parafii
pw. św. Urbana, to nasz kościół oraz osiedle powstały dzięki rozwijającej się kopalni. Wszyscy jesteśmy z nią związani, przez rodziny lub pracę” – powiedział proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk. Porównał pracę duszpasterską do wydobywania pokładów węgla: „Jedne
znajdują się bezpośrednio pod powierzchnią, dlatego ich wydobycie nie sprawia większych
trudności, niektóre leżą głębiej i wtedy trzeba w wydobycie włożyć więcej wysiłku; czasem
jednak najwartościowsze pokłady znajdują się na głębokości ponad tysiąca metrów, co wymaga dodatkowych nakładów oraz zastosowania nowoczenych metod eksploatacji”.
W niedzielę – 5 listopada na koniec Mszy o godz. 8.30 Ksiądz Biskup poprowadził modlitwę
w intencji zmarłych, a następnie spotkał się z grupami formacyjnymi: Róże Różańcowe, Czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa, Honorowa Straż Najświętszego Sakramentu, Parafialna Rodzina Radia Maryja i Grupa AA. Przedstawiciele tych grup zapoznali Biskupa ze swoją
działalnością. Ordynariusz Bielsko-Żywiecki celebrował uroczystą Mszę Świętą o godz. 10.00
i wygłosił kazanie, po którym pary małżeńskie ze stażem powyżej 25 lat odnowiły swoje przyrzeczenia. Po Mszy odbyło się spotkanie z grupami: Chór „Canticum Novum”, „Modlitwa Matek”, Zespół Charytatywny, Oaza Rodzin, Krąg Biblijny i Katecheza Dorosłych.
Podczas Mszy rodzinnej z kazaniem dla dzieci Ksiądz Biskup przewodniczył błogosławieństwu
rodzinnemu: rodzice pobłogosławili swoje dzieci, dzieci rodziców, a małżonkowie siebie wzajemnie. Po Mszy odbyło się spotkanie z grupami dzieci i młodzieży: ministranci, lektorzy, grupa młodzieżowa, schola, zespół muzyczny i grupa specjalna. Schola dziecięco-młodzieżowa
podarowała Biskupowi album z jego podobiznami, narysowanymi przez dzieci. Po Mszy Św.
Ksiądz Biskup indywidualnie pobłogosławił wszystkie dzieci.
O godz. 14.30 Ksiądz Biskup spotkał się z Parafialną Radą Duszpasterską i Radą ds. Ekonomicznych. Proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk dziękując Biskupowi za wygłoszone słowa
i spotkania, podkreślił, że jego obecność w parafii jest wyrazem jedności z diecezją i Kościołem
powszechnym.

Statystyka
październik 2017
Zapowiedzi:

Zmarli:
† Kazimierz Grzywa, lat 70
† Franciszek Jurzak, lat 52
† Zygmunt Woś, lat 75
† Stanisława Martyna, lat 83
† Janusz Poniewierski, lat 63
† Jan Łopusiewicz, lat 77
† Małgorzata Wójcik, lat 64
† Franciszek Hatala, lat 78
Chrzty:

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj obchodzimy w naszej parafii Niedzielę Powołań. Witamy Diakona i kleryków z Seminarium Duchownego w Krakowie. Przy wyjściu z kościoła składamy
ofiary do puszek na Seminarium Duchowne.
2. We wtorek – 14 listopada o godz. 18.00 zapraszamy
na Mszę Św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.
Podczas nabożeństwa każdy zostanie indywidualnie
pobłogosławiony Najświętszym Sakramentem. Modlitwę poprowadzi grupa Odnowy w Duchu Świętym
„Emaus” z Bestwiny – w oprawie muzycznej salezjańskiego zespołu „Fausystem” z Oświęcimia.

3. W piątek – 17 listopada, z racji trzeciego piątku miesiąca, po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom bloku nr 13 z Osiedla Słowackiego. W tym
tygodniu, w piątek po wieczornej Mszy Świętej, prosimy mieszkańców ulic: Grottgera i Tysiąclecia.
5. Dziękujemy za złożone ofiary na wymianę okien w kościele. W przyszłą niedzielę – 19 listopada składka
uzupełniająca. Do puszek będziemy składać ofiary na
powstający w Andrychowie Dom Księży Emerytów.

Intencje mszalne

NIEDZIELA – 12 listopada

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		
18.00

Wojciech Pilarski z dziadkami
Stanisław Kolasa w 21 r. śmierci
Julia Włoszek w 32 rocznicę śmierci
Roczki: Wiktoria Gawron, Mikołaj
Pustelnik
† Jan Heflich z rodzicami i teściami

6.30
18.00

† Andrzej Pękala
† Andrzej Kubliński

PONIEDZIAŁEK – 13 listopada
WTOREK – 14 listopada

6.30 † Janusz Poniewierski
6.30		 O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców i sprzątających z os. Słowackiego, bloku nr 5
18.00 † Stanisław Jasiński w 15 r. śmierci

ŚRODA – 15 listopada

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Ireneusz Zieliński w 1 r. śmierci
Janusz Poniewierski
Msza wotywna do MB Bolesnej:
w intencji Stefanii Kulka z okazji 86
rocznicy urodzin, w podziękowaniu
za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę, † Eugenia Apryas, † Jan Matusiak, † Zofia Giełdoń, † Janina Kwaśniak, † Irena Pękala, † Małgorzata
Wójcik, † Stanisław Winczowski z synem Janem

CZWARTEK – 16 listopada

6.30		 Za parafian
18.00 † Kazimierz Kopytko w 28 r. śmierci
Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20;
tel. 794 795 794; www.materdolorosa.pl
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Zdjęcia: Jerzy Zajda, ks. Piotr Góra
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)
tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

PIĄTEK – 17 listopada

6.30		 W intencji Ireny Maszerowskiej
z okazji 65 rocznicy urodzin
18.00 † Zofia Mikołajczyk w 1 r. śmierci

SOBOTA – 18 listopada

6.30 † Małgorzata Lenik
6.30		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo
z okazji urodzin dla Marii
18.00 † Janina Wykręt z rodzicami, siostrą
i teściami

NIEDZIELA – 19 listopada
7.00
8.30

10.00
11.30
18.00

† Marek Fajfer w 4 rocznicę śmierci
† Henryk Szczechura z rodzicami
i dziadkami
† Agata Bednarz z synem Józefem
† Marek Zosuł w 2 rocznicę śmierci
† Maria Pochopień w 10 r. śmierci

