Mater
Dolorosa
TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze
14 czerwca 2015 roku

11. Niedziela Zwykła

Niedzielne espresso

Nr 29 (350)

z Proboszczem

Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak
gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie
i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama
z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno
w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora
już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub
w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy;
gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza
wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.
Mk 4, 26-31

W kropli wody jest tajemna moc, dzięki której łączy się z innymi kroplami – pisze Gianfranco

Ravasi.

Jezus przyrównuje królestwo Boże do najmniejszego z ziaren, z którego wyrasta olbrzymi
krzew.

Matka Teresa nigdy nie myślała o tym, by zmieniać świat: „Starałam się być kroplą czystej
wody”.

Lepiej koncentrować się na rzeczach wielkich czy małych?
Imponują nam rzeczy wielkie i spektakularne,
może nawet chcielibyśmy, aby także nasza praca nad sobą przebiegała szybciej oraz efektywniej. Liczymy na to, że dzisiejsza Msza Święta
w cudowny sposób coś zmieni w naszym życiu. Ta często się zdarza, jednak spróbujmy zacząć od rzeczy najmniejszych, ale realnych. Od
małego „ziarenka gorczycy”, które w tajemniczy sposób kiełkuje i rośnie, a potem wyrasta

z niego olbrzymi krzew, którego wielkie gałęzie
dają schronienie i życie. Albo od kropli „czystej
wody”, która łącząc się z innymi kroplami przekształca się w czystą rzekę, a potem w jezioro,
uzdrawiając „Morze Martwe” naszej rzeczywistości i historii. „Jeśli staniesz się kroplą czystej
wody, będzie nas już dwoje. A jeśli stanie się nią
twoja żona czy twój mąż, będzie nas troje” – mówiła Matka Teresa.

ks. Eugeniusz Burzyk

Kandydatka z naszej parafii o istocie
i wartości dziewictwa konsekrowanego
– Czym jest dziewictwo konsekrowane?
– Dziewice konsekrowane
złotą obrączkę, księgę Liturgii
to osoby poświęcone Bogu
Godzin (brewiarz) i biały welon
(poprzez złożenie ślubu
(welon nie jest znakiem oboczystości na ręce biskuwiązkowym, jego przyjęcie zapa), które prowadzą życie
leży od decyzji kandydatki oraz
świeckie poza wspólnotazgody biskupa. Dziewica na co
mi zakonnymi. Stan dziedzień nie nosi welonu stale,
wic (Ordo Virginum) jest
lecz jedynie w czasie liturgii).
najstarszą formą życia konsekrowanego w Kościele.
– A jak wygląda życie codzienJuż w pierwszych gminach
ne dziewicy konsekrowanej?
chrześcijańskich żyły ko– Prowadzi normalne życie zabiety, które składały na
wodowe i utrzymuje się z właręce biskupa ślub czystości
snej pracy. Uczestniczy w coi prowadziły głębsze życie
dziennej Eucharystii, odmawia
duchowe, poświęcone mobrewiarz, z miłością adoruje
dlitwie i ascezie. Z czasem
Najświętszy Sakrament i rozzaczęły tworzyć się wspólważa Słowo Boże. Regularnie
noty zakonne i zaniechano
co dwa tygodnie przystępuje
konsekracji osób żyjących
do spowiedzi. Dba o rozwój
„w świecie”. Dopiero Sobór Watykański II za- wewnętrzny a nad jej życiem religijnym czuwa
lecił odnowienie obrzędu konsekracji dziewic. kierownik duchowy.
– Jakie warunki powinna spełniać kandydat- – Na czym polega wartość dziewictwa poka do konsekracji?
święconego Bogu?
– Konsekrowane mogą być kobiety, które ni- – Dziewictwo konsekrowane przez publiczny
gdy nie zawierały małżeństwa i nie żyły w sta- ślub przestaje być sprawą prywatną, a przyjnie przeciwnym czystości oraz przez swój wiek muje wymiar społeczny i kościelny. Jest przede
(przynajmniej 25 lat), roztropność i obyczaje wszystkim znakiem Królestwa Niebieskiego,
dają rękojmię, że wytrwają w życiu czystym, przypomina o tym, że wszyscy zmierzamy
poświęconym służbie Kościołowi. Osoba pra- w kierunku wieczności. Nie można tego pognąca rozpocząć przygotowanie do konsekracji równać z samą bezżennością w sensie nie zapowinna zgłosić się do biskupa swojej diecezji, warcia małżeństwa, gdyż jest to oddanie siebie
który decyduje o przyjęciu do formacji i określa z miłości w sposób zupełny i niepodzielny
jej czas. Zazwyczaj jest to okres 4-6 lat. W na- Chrystusowi. Dziewica konsekrowana nie jest
szej diecezji jest jedna dziewica konsekrowana, już osobą stanu wolnego, lecz całkowicie naa także, oprócz mnie, osiem kandydatek.
leży do Jezusa, swojego Oblubieńca. Staje się
przez to znakiem Kościoła – Oblubienicy Chrystusa. Jej powołanie do macierzyństwa ma wy– Uroczystość odbywa się w katedrze. Dziewica miar duchowy.
składa na ręce biskupa wieczysty ślub czystoParafianka
ści i otrzymuje insygnia (oznaki) konsekracji:
– Jak wygląda obrzęd konsekracji?

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
14 – 21 czerwca 2015
1. Przez cały miesiąc czerwiec po
Mszach Świętych wieczornych
zapraszamy na nabożeństwa
czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa; w
niedziele o godz. 17.30.

5. Dziękujemy za posprzątanie
kościoła i ofiarę mieszkańcom ulic: POM – nr 24, 36, 40
i 42 oraz bloku nr 30 przy ul.
Mickiewicza. W tym tygodniu
prosimy o to mieszkańców
Starych Bloków nr 1, 2 i 3.

2. W środę – 17 czerwca liturgiczne wspomnienie św.
Brata Alberta, zakonnika.
3. W piątek – 19 czerwca z racji trzeciego
piątku miesiąca nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
4. Są jeszcze ostatnie egzemplarze najnowszego albumu nt. związków Jana Pawła II
z naszą diecezją pt. „Był
wśród nas”.
Zawiera około
200 archiwalnych fotografii z życia Karola Wojtyły,
z których niektóre jeszcze
nie były publikowane. Ofiara za album, tak
jak i dzisiejsza składka, przeznaczona jest
na budowę nowego parkingu.

6. Dziękujemy za ofiary złożone na budowę parkingu
i brukowanie obejścia kościoła. Za tydzień – w niedzielę 21 czerwca – dodatkowa, uzupełniająca składka na ten cel. Już trzeci tydzień
trwają intensywne prace dotyczące zagospodarowania terenu wokół naszego kościoła. W tym tygodniu została ukończona
salka dla młodzieży. Kontynuowane są prace
w pomieszczeniach nad zakrystią, w aneksie kuchennym dla młodzieży oraz w toaletach, z których korzystamy podczas nabożeństw.

MAJ 2015

Chrzty:

Zapowiedzi:

Pogrzeby:
† Jerzy Piesta, lat 59
† Jan Kucharski, lat 58
† Eleonora Roszak, lat 90
† Tadeusz Kukla, lat 74
† Halina Polak, lat 55
† Teresa Cader, lat 84
† Roman Górka, lat 50
† Teresa Okulanis, lat 48

INTENCJE MSZALNE
14 – 21 czerwca 2015
NIEDZIELA – 14 czerwca
7.00 Dziękczynna za dar powołania
dla Ojca Amosa
8.30 † Łukasz Gawęda
10.00 † Jan Winczowski
11.30 Roczki: Lena Nowak, Hanna Krawczyk
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Ireny
i Józefa w 59 rocznicę ślubu, oraz
Marii i Wiesława w 34 rocznicę ślubu.

PIĄTEK – 19 czerwca
6.30 † Mieczysław Ulczak
6.30 † Stanisław Kotowoda
6.30 † Jerzy Piesta
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Jadwigi w 55 rocznicę Chrztu
Świętego
		
SOBOTA – 20 czerwca
6.30 † Waleria Józefowicz
PONIEDZIAŁEK – 15 czerwca
z rodzicami i rodzeństwem
6.30 † Genowefa Gałuszka w 4 r. śm.
6.30 † Teresa Cader
6.30 † Tadeusz Pawelczyk
6.30 † Jan Kucharski
18.00 † Anna Smolec w r. śm.
18.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieńz mężem Marianem
stwo Boże i opiekę NMP dla Izabeli
		
z okazji 80 rocznicy urodzin
WTOREK – 16 czerwca
		
NIEDZIELA – 21 czerwca
6.30 † Zbigniew Kowalczyk
6.30 † Jerzy Piesta
7.00 † Jan Gibas
18.00 † Jan Szudejko w 22 r. śm.
8.30 † Jan i Franciszka Kwaśny
18:00 † Józef i Zofia Faruga
z synami i córką
		
10.00 † Witold Narewski w rocznicę śmierci
ŚRODA – 17 czerwca
11.30 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Mar6.30 † Halina i Alojzy Uchlarz
ka z okazji 1 rocznicy ślubu
6.30 † Stanisław Suwała
11.30 † Bogusław Babula w 8 r. śm.
18.00 Wotywna do MB Bolesnej:
† Bronisława Piecuch, † Rozalia Ma- 18.00 † Józef Kocoń
cura, † Jerzy Piesta, † Tadeusz Kukla, 		
† Teresa Cader
CZWARTEK – 18 czerwca
6.30 † Marian Pietryja
6.30 † Rozalia Macura
18.00 † Bogdan Socha w 6 r. śm.
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