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Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie.
Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na
rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się,
jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki,
czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich:
„Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem
wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

Mk 12, 38-44

„Kolekcjonowanie kart kredytowych nie może prowadzić do szczęśliwego życia. Musimy
wreszcie to pojąć. Pieniądze są symbolem niczego.” – przestrzega Vittorino Andreoli.

Nikt nie oczekiwał, by uboga wdowa wrzucała do skarbony cokolwiek. Kim może być oso-

ba, która sama żyjąc w biedzie, przeznacza wszystkie pieniądze dla potrzebujących?

Obdarowywać szczęściem będą ci, którzy sami są szczęśliwi i którym smakuje życie, którzy

mają poczucie dobrego sprawstwa i którzy lubią ludzi”– twierdzi Bogdan de Barbaro.

Kto daje więcej?
Miłosierdzia nie można mierzyć wartością materialną złożonego daru, bo wtedy w najlepszej sytuacji byliby ludzie bogaci, których stać na bardzo hojne ofiary. Jezus jako przykład daje ubogą wdowę,
która wrzuciła do skarbony dwa pieniążki. Byłoby rzeczą naturalną, gdyby dała tylko jeden, ale ona
wrzuciła oba, czyli wszystko, co posiadała – „całe utrzymanie”. Ofiarowała więcej niż wielu bogatych, którzy zapewne wrzucali nawet po kilkanaście pieniążków. Możemy jedynie domyślać się, jak
poczuła się chwilę później. A my, jak wielką radość odczuwamy, kiedy przeznaczamy pieniądze dla
biednych lub na inne dobre cele? Ojciec Paweł Kozacki uczestniczył w rekolekcjach, w czasie których zaproponowano uczestnikom, by wybrali ze swoich rzeczy to, co mają najcenniejszego i złożyli do kosza przeznaczonego dla ubogich. Wspomina, jak próbował nie dostrzegać swojego ulubionego swetra i tłumaczył sobie, że skoro jest już tak zniszczony, to nikomu się już nie przyda.
ks. Eugeniusz Burzyk

Ksiądz Tomasz zaprasza
na spotkania Oazy Rodzin
„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”

św. Jan Paweł II

Kiedy w Rzymie (od 4 do 24 października br.) trwał Synod Biskupów poświęcony „Powołaniu i misji rodziny w Kościele i w świecie
współczesnym” oraz przypadała 38. rocznica wyboru kard. Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października – Św. Jan Paweł II = Patron Rodziny), w dniach od 16 do 18 października, Oaza
Rodzin z naszej parafii brała udział w wyjeździe formacyjnym w domu rekolekcyjnym w Bańskiej Niżnej.
Od swojego patrona uczyliśmy się kultury czasu wolnego
(np. przez wspólne spędzanie czasu, dzielenie się radościami i troskami codziennego życia, wędrowanie po tatrzańskich szlakach czy relaks w basenach termalnych),
a także próbowaliśmy zaczerpnąć nową energię dla własnej duchowości budowanej na drogowskazach Domowego
Kościoła. Działo się to m.in. przez wizytę w Pustelni Świętego Brata Alberta na Kalatówkach czy w Sanktuarium oo. Paulinów na Bachledówce, wspólną Eucharystię i modlitwę różańcową
w intencji rodzin, konferencje, uroczyste odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich czy indywidualne błogosławieństwo dzieci.
Mamy nadzieję, że wkrótce dołączą do naszej wspólnoty nowe
małżeństwa i rodziny, by wzrastać na drodze do świętości.
ks. Tomasz Łata

Ogłoszenia duszpasterskie
8 – 15 listopada 2015

1 mm. Autorem zdjęć na
okładce jest nasz parafianin
– Jerzy Zajda. Korektę tekstu
wykonał wikariusz naszej parafii – ks. Tomasz Łata. Do- Parafia Matki Bożej Bolesnej
chód z kalendarza-terminarza, który można nabyć przy Terminarz
stolikach z książkami, w ca- Ewangelia
łości przeznaczony jest na Myśli dnia
prace inwestycyjne i remontowe w parafii.
4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę mieszkańcom bloku nr 7
z os. Paderewskiego. W bieżącym tygodniu prosimy mieszkańców bloków nr 8 i 9 z tego osiedla.
5. Dziękujemy za wszelkie ofiary, które składacie na cele remontowe, a także na ogrzewanie
naszego kościoła.
6. W przyszłą niedzielę – 15 listopada składka
specjalna na zapłacenie rachunków za brukowanie, prace remontowo – inwestycyjne oraz
ogrzewanie kościoła. 22 listopada składka
uzupełniająca.
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32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20
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ks. EugEniusz Burzyk
Proboszcz parafii pw. Matki Bożej
Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle
Brzeszcze. Pomysłodawca i redaktor pierwszej diecezjalnej strony
internetowej w Polsce (1996-2014).
W latach 1994-2014 pełnił funkcję
rzecznika prasowego Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej, diecezjalnego koordynatora ds. komputeryzacji
i redaktora publikacji Kurii Diecezjalnej. 1994-2009 – korespondent
Katolickiej Agencji Informacyjnej
w Warszawie, 1993-2014 – diecezjalny duszpasterz środowisk twórczych.
Autor wielu książek i artykułów. Jego
codzienne kazania publikowane są
m.in. na OPOCE – oficjalnym portalu Kościoła katolickiego w Polsce,
prowadzonym przez fundację Konferencji Episkopatu Polski.
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2. Przy wyjściu z kościoła młodzież rozprowadza
nasz tygodnik „Mater Dolorosa”, inne tygodniki katolickie, m. in. „Mały Gość Niedzielny” – pismo dla dzieci i młodzieży.
3. Jesteśmy jedyną parafią w Polsce, która wydała kalendarz-terminarz na 2016 rok.
Oprócz 366 krótkich i zwięzłych kazań na
każdy dzień naszego proboszcza, księdza
Eugeniusza Burzyka, a także treści Ewangelii, terminarz zawiera najważniejsze wydarzenia z historii naszej parafii – od wydania zezwolenia na budowę kościoła, aż do
czasów dzisiejszych. Są w nim codzienne informacje liturgiczne, daty imienin i miejsce na
wpisanie terminów spotkań czy zajęć. Każde
kazanie składa z trzech idealnie równych
akapitów; różnica ich długości to najwyżej

Statystyka – październik 2015
Chrzty:

Zapowiedzi:
Zmarli:
† Maria Obiedzińska, lat 92
† Franciszek Lubecki, lat 84
† Dariusz Mateja, lat 49
† Jan Wilczyński, lat 75
† Maria Jarzyna, lat 84
† Marek Zosuł, lat 57
† Edward Kojm, lat 76
† Łucja Głuszek, lat 73
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Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej

Terminarz z proboszczem ks. Eugeniuszem BurzykiEM

1. W środę – 11 listopada podczas Mszy Św.
wotywnej do Matki Bożej Bolesnej będziemy
modlić się również w intencji naszej Ojczyzny.
Po Mszy Św. ks. Adam zaprasza na katechezę dla dorosłych z cyklu „Listy św. Pawła”.
Uczestnicy proszeni są o przyniesienie Pisma
Świętego.

Intencje mszalne
8 – 15 listopada 2015

NIEDZIELA – 8 listopada

CZWARTEK – 12 listopada

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30 †
12.30		
18.00 †

6.30
6.30
18.00

Wojciech Pilarski z dziadkami
Stanisław Walusiak
Julia Włoszek w 30 r. śm.
Jan Heflich z rodzicami i teściami
Msza Święta Chrzcielna
Anastazja Gacek w 4 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 9 listopada
6.30
6.30
18.00

† Maria Noga
† Kazimierz Czopkiewicz
† Marcin Czubaty w 23 r. śm.

WTOREK – 10 listopada
6.30
6.30
18.00

† Maria Noga
† Kazimierz Czopkiewicz
† Wilhelm i Emilia Leśniowscy

ŚRODA – 11 listopada
6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Eugeniusz Jajeśnica w 42 r. śm.
Maria Noga
Msza Św. wotywna do MB Bolesnej:
o Boże błogosławieństwo dla naszej
Ojczyzny, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. Marcina Puchałki
i ks. Marcina Jakubca z okazji imienin
[NSPJ], o błogosławieństwo Boże dla
sprzątających z osiedla Paderewskiego z bloku nr 5, † Bronisława w 6 r.
śm. i Józef Nalepa, † Joanna Ciągała,
† Teofila Gawlik, † Marek Zosuł, † Stefan Gąsiorowski, za †† z rodziny Kaczmarków, † ks. Zbigniew Wszołek,
† ks. Andrzej Wąchal

† Maria Noga
† Witold Wójtowicz
† Zofia Sajdak w 1 r. śm.

PIĄTEK – 13 listopada
6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Stanisław Jasiński
Maria Noga
Ryszard Uziembło
Andrzej Kubliński

SOBOTA – 14 listopada
6.30
6.30
6.30
6.30
18.00

† Kazimierz Czopkiewicz
† Teresa Głuchowska
† Krystyna Kubulus
z synem Dariuszem
† Adam Piwowarski
† Józef Pawlus

NIEDZIELA – 15 listopada
7.00

† Elżbieta, Stanisław, Bronisław
Rusinek
8.30 † Stanisław Gibas w 16 r. śm.
10.00 † Stanisław Kolasa w 19 r. śm.
11.30		 Roczki: Stanisław Jurecki
18.00 † Małgorzata Lenik

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794
Strona internetowa: www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, zdjęcia: Jerzy Zajda
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

