NIEDZIELA – 12 października
XXVII Niedziela zwykła „A”

7.00 O Błog. Boże i łaski dla rodzin: Wątor i Pasternak
8:30 + Krzysztof Garlicki w 18
r.śm.
8:30 + Piotr Bosak
10.00 Za Ks. Edwarda Baniak i
Łukasza Wieczorkowskiego (im.)
10:00 O zdrowie i Błog. Boże dla
Edwarda Bassary w 80
r.ur.
11.30 Roczki: Maja Firley, Antoś
Kózka, Gabryś Jędrzejczyk
18.00 + Czesław Obłąk

ściami, + Piotr Bosak, o zdrowie
i Błog. Boże dla Stanisława,
CZWARTEK – 16 października
6.30 + Stanisław Andryszczak
6:30 + Katarzyna Albin
6:30 + Helena Micor
18.00 +Henryk Bąba z c.Jolantą
PIĄTEK – 17 października
6.30 + Jan Gajda
6:30 + Elżbieta i Franciszek Krysta

TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
W JAWISZOWICACH - OSIEDLE BRZESZCZE

12 października 2014

XXVIII Niedziela zwykła „A”

Nr 315

XIV Dzień Papieski Św. Jan Paweł II „Świętymi bądźcie”

z wnukiem Wojciechem

6:30 + Stanisław Andryszczak
6:30 + Czesław Stokłosa
18:00 rezerwacja (Gibas)
SOBOTA – 18 października
6.30 +Sylwester Majcherczyk w
PONIEDZIAŁEK – 13 października
5 r.śm.
6:30 + Stanisław Andryszczak
6:30 + Urszula Moroczyk
6:30 + Adam Salepa
6:30 + Marian Kolasa
6:30 + Czesław Obłąk
6:30 + Stanisław Szałaśny
18.00 rezerwacja (Wątor)
18.00 + Maria i Antoni Chromik
18:00 O Błog. Boże i zdrowie dla NIEDZIELA – 19 października
członkiń i ich rodzin z VIII Róży XXIX Niedziela zwykła „A”
Matki Teresy
7.00 + Czesław Hoder
WTOREK – 14 października
8:30 + Stanisław Kluczny w 13
6:30 + Maria Pływacz w 6 r.śm.
r.śm, z teściami
6:30 + Helena Micor
10.00 + Kazimierz Chowaniec w
18.00 W intencji Misji
4 r.śm.
18:00 + Antoni Grabowski w 1
10:00 O zdrowie i Błog. Boże dla
r.śm z rodzicami i teściami
Marcina i Pauliny w
ŚRODA – 15 października
1 r.ślubu
6.30 + Marian Kolasa
11.30 + Mieczysław Kózka w 5
6:30 + Eugeniusz i Anna Glondys
r.śm.
18:00 Wotywna o NMP Matce
18.00 + Stanisława i Leszek Kliś
Bolesnej – Pani Jawiszowic: +
z rodzicami
Jan Ochman z rodzicami i teAdres 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

Niedzielne Espresso z Proboszczem
28. NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 22, 1-10

„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. Nie miałoby znaczenia, skoro życie tej osoby biegłoby zupełnie
innym torem” – pisze o. Timothy Radcliffe.
Uczta z dzisiejszej Ewangelii może być także znakiem Eucharystii, często
lekceważonej przez „zaproszonych”, czyli chrześcijan. Czy jednak tylko
obowiązkowe uczestnictwo we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane
wystarczy, by nadać ton naszemu codziennemu życiu?
„Przystępuję do Stołu Pańskiego nie dlatego, że jestem dobrą katoliczką –
świętą, pobożną i układną – lecz dlatego, że jestem złą katoliczką, pełną
wątpliwości, nerwów i złości, o zaćmionej świadomości z powodu ciężkiej
hipoglikemii duszy” – wyznaje Nancy Mairs.

Skąd wzięły się wypominki...
Wypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której tradycja w Kościele sięga X wieku. Poszukując głębszego sensu wypominek warto cofnąć się o kilkanaście wieków do liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele. Podczas przygotowania darów ofiarnych, lub nawet w
czasie modlitwy eucharystycznej odczytywano tzw. „dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także
świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano
głośno i trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup.
Mówił: „Wspomnijmy błogosławionych apostołów i męczenników…” Wreszcie trzecia
lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Biskup mówił:

W PONIEDZIAŁEK Bł. Honorata Koźmińskiego
WE WTOREK Św. Kaliksta, papieża
W ŚRODĘ Św. Teresy z Avila
WE CZWARTEK Św. Jadwigi Śląskiej
W PIĄTEK Św. Ignacego Antiocheńskiego
W SOBOTĘ Św. Łukasza Ewangelisty

WIELKIE ŚWIĘTOWANIE

Zaproszenie

ZA TYDZIEŃ (19-22.10)
ROZPOCZYNAMY WIELKIE
ŚWIĘTOWANIE NASZEGO
ODPUSTU KU CZCI
ŚW. JANA PAWŁA II,

Zapraszamy wszystkich na
uroczystą sumę odpustową
ku czci Św. Jana Pawła II,
22 X na godzinę 18:00, którą
odprawi ks. bp Piotr Greger

W TYCH DNIACH ODBĘDZIE SIĘ
PARAFIALNY KIERMASZ KSIĄŻEK
POŚWIĘCONYCH PAMIĘCI
ŚWIĘTEGO PAPIEŻA

„LUDZIE I MIEJSCA
ZWIĄZANE Z OSOBĄ
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II”
Ofiary przeznaczone będą na
cele remontów

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
w tym tygodniu powierzamy
mieszkańcom tzw.
Starych Bloków 47, 48

WYPOMINKI

„Podobnie wspomnijmy i dusze tych, którzy spoczywają: Hilarego, Atanazego,
itd.”Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, odezwa-

nie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga,
aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców: „Teraz wpisz te imiona

na niebiańskiej stronicy (…), abyśmy nie byli zawstydzeni w dzień, kiedy przyjdziesz ten świat osądzić. Amen.” Ta lista imion jest więc ziemskim odpowiednikiem
oryginału, prowadzonego przez Boga w niebie - księgi życia (liber vitae). Wielu widzi w odczytywanych dyptykach wyjaśnienie znaczenia zwoju, jaki trzymały posągi
zmarłych na rzymskich sarkofagach.
Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano przede wszystkim więź wspólnoty i
miłości, łączącą wszystkich członków Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego
(zmarli) i walczącego (żyjący).

Od jutra (13 X) po każdej
Mszy Świętej w kancelarii
parafialnej przyjmowane
będą wypominki roczne oraz
listopadowe.

Dzisiejsze wypominki, są kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens.
Podobnie jak one są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego
na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na
kartkach, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w
Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak w
starożytności, tak i dzisiaj, związane są one z Eucharystią. Za zmarłych wypisanych
na kartkach odprawiana jest Msza Święta

Dobry Jezu a nasz Panie, daj
im wieczne spoczywanie

Wyróżnia się wypominki: jednorazowe, oktawalne i roczne. Bywają też półroczne i
kwartalne. Wypominki jednorazowe odczytuje się na cmentarzu, oktawalne
(listopadowe) przez osiem dni od dnia Wszystkich Świętych (często połączone z
nabożeństwem różańcowym), a roczne - przez cały rok przed niedzielnymi mszami.
Wierni na kartkach wypisują swoich zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych
wraz z przewidzianą ofiarą.

Nabożeństwa różańcowe
w naszym kościele odprawiane są
codziennie o godz. 17:30.

Bardzo serdecznie zapraszamy!

W tradycji śląska cieszyńskiego wypominki przyjęło nazywać się zaleckami.

