Mater
Dolorosa
T Y G O D N I K PA R A F I I M AT K I B O Z E J B O L E S N E J
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze
2 8   s i e r p n i a   20 1 6   r o k u

, ,

,,

2 2. N i e d z i e l a Z w y k l a – R o k C

Niedzielne espresso

,

N r 9 2   ( 4 1 3 )

z Proboszczem

[Jezus] opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie
ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: «Ustąp temu miejsca»; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. [...] Każdy bowiem, kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: „[...] kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz
szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.
Łk 14, 1. 7-14

Salvador Dali wyznał, że mając siedem lat chciał być Napoleonem; od tamtego czasu jego ambicja tylko rosła.
Jezus zachęca do skromności oraz powściągliwości, wskazuje
na wartość ludzi przeciętnych, ubogich czy chorych.

To rzecz całkiem naturalna, że w życiu zajmujemy przeróżne
miejsca, w niektórych dziedzinach także te ostatnie.
Czym jest pycha?
To bezkrytyczne, zbyt wysokie mniemanie o sobie. Człowiek pyszny
uważa siebie za centrum wszechświata; jest przekonany, że inni ludzie powinni się mu podporządkować i przyjąć jego wizję rzeczywistości. Spojrzenie na świat jest subiektywne, co uniemożliwia mu jakikolwiek rozwój i dążenie do doskonałości. Pycha utrudnia, a w skrajnych
wypadkach uniemożliwia poprawne relacje z ludźmi i z Bogiem. Jest
jednym z grzechów głównych, wymienianym na pierwszym miejscu.

Czym jest pokora?
Nie polega na uniżaniu się, zaniżaniu własnej wartości. Człowiek pokorny zdaje sobie sprawę z tego,
że nie jest najważniejszy na świecie, że obok niego żyją inni ludzie, którzy w wielu sprawach są bardziej kompetentni. Ma świadomość zarówno swojej własnej wartości, jak i zależności od innych, przede
wszystkim od Boga. Realnie i obiektywnie ocenia swoje miejsce we wspólnocie i w świecie. Przykładem
pokory jest setnik proszący Jezusa o uzdrowienie sługi. W jego przypadku stanowi ona podstawę wiary.

ks. Eugeniusz Burzyk

Nowy Diakon w naszej parafii

Witamy w naszej parafii księdza diakona Mateusza Tomaszka, który przez najbliższy rok będzie
pomagał nam w duszpasterstwie, katechizował w szkole podstawowej i przygotowywał się do przyjęcia święceń prezbiteratu – w maju przyszłego roku. Księdza Diakona polecamy opiece naszej patronki – Matce Bożej Bolesnej i wstawiennictwu św. Jana Pawła II.

Ksiądz Diakon o swoim powołaniu:

Pochodzę z Żywiecczyzny, a dokładniej ze Świnnej. Jestem diakonem od 7 maja 2016 roku. Musiało upłynąć sporo wody w Koszarawie, aby zwykłego chłopaka z małej miejscowości Bóg zrobił
diakonem. Już będąc w pierwszej klasie szkoły
podstawowej chciałem iść w ślady mojego kuzyna
i zostać ministrantem, jednak to moje małe marzenie spełniło się dopiero po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej. Przez wszystkie lata nauki w szkole podstawowej, następnie w gimnazjum i technikum, byłem ministrantem, a następnie lektorem.
Będąc w służbie liturgicznej, stojąc tak blisko ołtarza, zacząłem być bliżej Boga, poznawać Kościół
i uczyć się wiary. Poznawałem to wszystko dzięki
rodzinie i księżom których spotkałem w swoim życiu, a zwłaszcza diakonom, którzy odbywali roczne praktyki w mojej parafii. To ich świadectwo
budowało moją wiarę i pozytywny obraz Boga. Po
maturze przyszedł czas na wybór drogi życiowej,
który tak naprawdę dokonał się już rok wcześniej.
Decyzja wstąpienia do seminarium była następstwem wydarzeń, spotkań z ludźmi, którzy mieli
wpływ na moje życie. I tak w 2011 roku wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W dniu 31 maja 2016 roku biskup Roman Pindel skierował mnie do pracy
w Waszej… naszej parafii. Ja ze swej strony obiecuję modlitwę za Was wszystkich, prosząc o nią dla
siebie i dla moich kolegów diakonów, którzy również rozpoczynają roczne praktyki.

Kim jest diakon?

Słowo „diakon” pochodzi od greckiego słowa diakonos, które oznacza sługę. Diakon
jest osobą duchowną posiadającą pierwszy
stopień święceń kapłaństwa urzędowego.
Może sprawować: sakramenty chrztu świętego, małżeństwa i Komunii Świętej, odprawiać pogrzeb, błogosławić wiernych, poświęcać przedmioty kultu religijnego, a także głosić kazania. Podczas święceń diakonatu, kleryk przysięga posłuszeństwo biskupowi, celibat i codzienne odmawianie modlitwy brewiarzowej, czyli Liturgii Godzin.
Diakonat udzielany jest około roku przed
święceniami kapłańskimi. Szata liturgiczna
diakona to dalmatyka, zakładana na albę
i stułę. Jednak stuła przewieszona jest przez

lewe ramię na prawą stronę i spięta u dołu. Jak wiele szat liturgicznych, dalmatyka pierwotnie była
strojem świeckim. Początkowo długa i szeroka, o krótkich i szerokich rękawach, z czasem ją skrócono, a dla łatwiejszego ubierania przecięto z obydwu boków. Dawniej biała z czerwonymi, pionowymi pasami, biegnącymi od ramion do dołu, a od XVIII w. kolorystycznie dostosowana do ornatu.
Jest znakiem urzędu diakona usługującego Chrystusowi Eucharystycznemu. Modlitwa kościelna
przedstawia ją jako szatę radości i symbol nadprzyrodzonej sprawiedliwości.
Istnieje również diakonat stały – posługa, którą mogą przyjąć i wykonywać dorośli (także żonaci)
mężczyźni. Do X w. istniała funkcja diakonisy – kobietom powierzano pewne funkcje pomocnicze
w liturgii i obowiązki związane z działalnością charytatywną. Nie były jednak wyświęcane.

Ogłoszenia duszpasterskie
28 sierpnia – 4 września 2016

1. Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum zostanie odprawiona w czwartek – 1 września
o godz. 8.00. Zapraszamy nauczycieli, uczniów i rodziców.
		 Rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum
nr 2 – dla klas II i III odbędzie się o godz.
9.30; dla klas I o godz. 12.00.

4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty mieszkańcom bloku nr 2 z os.
Paderewskiego. W tym tygodniu prosimy
mieszkańców bloku nr 3 z tego osiedla.

2. Również w czwartek – 1 września ks. Adam
zaprasza na katechezę dla dorosłych z cyklu
Sakramenty Święte. Spotkanie odbędzie się
w salce na piętrze kościoła po wieczornej
Mszy Świętej.

5. Obecnie trwają prace wokół obejścia kościoła, związane z piaskowaniem i malowaniem płotu, a także z zazielenieniem terenu. W ubiegłym tygodniu zostały przycięte bukszpany na naszym parkingu. Bardzo
prosimy nie najeżdżać na nie przodem samochodu w czasie parkowania. To samo dotyczy innych krzewów. Wyznaczone miejsca
są wystarczająco długie i szerokie. Prosimy
też, by nie oblewać woskiem ze świec bruku przed kościołem.
6. W przyszła niedzielę, 4 września, w cieszyńskim kościele Świętej Marii Magdaleny odbędzie się diecezjalna uroczystość ku czci
Świętego Melchiora Grodzieckiego, patrona
naszej diecezji. O 15.00 odbędzie się modlitwa. Następnie wyruszy procesja na Most
Przyjaźni na spotkanie z pielgrzymami z Zaolzia. Procesja uda się do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie, gdzie będzie sprawowana Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Ostrawsko-Opawskiego Franciszka Lobkowicza.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek
oraz w piątek spowiedź od 17.00 do 18.00.
W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny chorych.

Intencje mszalne

28 sierpnia – 4 września 2016
NIEDZIELA – 28 sierpnia
7.00 † Michalina Janicka
8.30 † Stanisław Wójciga w 3 r. śmierci
10.00		 O błogosławieństwo Boże dla
Edyty i Stanisława Serafin
11.30		 O zdrowie i Błogosławieństwo
Boże dla Małgorzaty i Ryszarda
z okazji 35 rocznicy ślubu
18.00 † Julian Fajferek z synem Bogdanem, oraz rodzice Michał i Maria

PONIEDZIAŁEK – 29 sierpnia
6.30 † Kazimierz Drobik
18.00 † Emilia Bidzińska

WTOREK – 30 sierpnia
6.30 † Danuta Wiktorowicz
18.00 † Helena Bryndza w 4 r. śmierci
z mężem Eugeniuszem

ŚRODA – 31 sierpnia
6.30 † Danuta Wiktorowicz
18.00		 Msza wotywna do MB Bolesnej:
		 o błogosławieństwo i Dary Ducha
Św. dla klasy VI z wychowawcą,
w intencji dzieci i młodzieży rozpoczynającej rok szkolny i katechetyczny, w intencji sprzątających ze Starych Bloków nr 47
i 48, † Aleksander Zemlik, † Bolesława Jajeśnica, † Emil Lukasek,
† Władysław Szałaśny, † Janusz
Pest, † Krzysztof Geier, † Władysława Wnętrzak, † Helena Gołuch,
† Stanisława Tomczak

CZWARTEK – 1 września

6.30		 Za kapłanów i misjonarzy
8.00		 Rozpoczęcie roku szkolnego
18.00		 W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 2 września

6.30 † Leokadia Rychlewicz
6.30		 Za dzieci i młodzież
rozpoczynająca rok szkolny
[NSPJ]
6.30		 O błogosławieństwo Boże dla pana Stefana Rędziny, naszego kościelnego [NSPJ]
18.00		 W intencji pana kościelnego
Stefana Rędziny z okazji imienin
18.00 † Stefania Sekuła z mężem
Józefem i synem Stanisławem
18.00 † Teresa Kuśnierz

SOBOTA – 3 września

6.30 † Helena Kudłacik w 10 rocznicę
śmierci z mężem Kazimierzem
i córką Haliną
6.30 † Jerzy Sojka
6.30 † Genowefa Kubasiowska
6.30 † Jerzy Szewczyk
18.00 † Józef Sajdak

NIEDZIELA – 4 września

7.00 † Franciszek i Regina Tchurzewscy
8.30 † Mieczysław Raj w 6 r. śmierci
10.00		 O błogosławieństwo Boże dla Katarzyny z okazji 40 urodzin
11.30 † Marek Kozak w 3 r. śmierci
12.30		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Roman Garstka
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