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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie
wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Odpowiedział
mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście
i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie
i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip:
„Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca?».
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie? Słów tych, które
wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On
sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi,
że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.
Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej
ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we
Mnie wierzy, będzie także dokonywał
tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja
idę do Ojca”.
J 14, 1-12

Sándor Márai zauważa, iż z Ewangelii jasno wynika, jak niewiele wiedziało o Jezusie jego otoczenie:
„Obserwowano go z wiecznym zaskoczeniem i nie rozumiano”.
Zbliża się męka i śmierć Jezusa, a Apostołowie nie wiedzą, dokąd On idzie, nie znają Jego drogi. Jezus dziwi się, że tak długo jest z nimi, a jeszcze Go nie poznali.
Ilu

ludzi dzięki naszemu świadectwu – czynom oraz słowom – zmieni w najbliższych dniach myślenie o wierze i Kościele? Czy zdołamy ukazać bliźnim Jezusa?

Rozpoczęliśmy remont dachu
Rozpoczęliśmy remont i częściową wymianę pokrycia dachu, który przecieka w około 60 miejscach. Dotychczas w trakcie opadów deszczu
woda z przecieków była zbierana w wiadrach
i z dużą częstotliwością wynoszona z trudno dostępnych przestrzeni poddasza. Przecieki powodowały zawilgocenie i niszczenie nie tylko stropu kościoła oraz salek, ale także drewnianej konstrukcji dachu.

W pierwszym etapie prace dekarskie w zakresie
napraw uszkodzonych elementów konstrukcji
drewnianej, wymiany pokrycia dachu oraz wykonania poprawnych odprowadzeń wód opadowych
będą wykonane nad wyremontowanymi salkami,
korytarzami, kancelarią i plebanią. Na dachu zostanie ułożona nowoczesna membrana, wzmocniona geowłókninową, zapewniająca szczelność
„basenową”. Jest to wytrzymały materiał poliuretanowy z domieszką włókna węglowego.
Taki sam materiał został zastosowany w wielu instytucjach i kościołach z naszego regionu, m.in.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, Świętego Stanisława w Andrychowie, Bazylice w Pszowie czy na budynkach klasztornych
i Bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach
Panewnikach. Wykonawcą na tych obiektach była firma LABUX z Bielska-Białej, która podjęła
się prac w naszym kościele.

W ramach kompleksowych prac remontowych
zostanie również wykonana impregnacja elementów drewnianych dachu kościoła [konstrukcji nośnej i deskowania], które w dużym stopniu
są zainfekowane przez owady niszczące drewno.
W tym celu zostanie wykonany dwukrotny natrysk preparatem, który chroni drewno przed
wszelkiego rodzaju grzybami i szkodnikami, jednocześnie skutecznie eliminując już zasiedlone
szkodniki. Dodatkowym atutem zastosowania impregnacji elementów drewnianych jest zabezpieczenie ogniochronne do odpowiedniego stopnia niezapalności oraz uniemożliwienia rozprzestrzeniania się ognia.
Firma LABUX daje dwudziestoletnią gwarancję
na wykonane prace, a producent materiału deklaruje pięćdziesięcioletnią żywotność.
Prowadzone prace, włącznie z harmonogramem
robót, zostały uzgodnione z Parafialną Radą ds.
Ekonomicznych i przez nią zatwierdzone.

Ogłoszenia duszpasterskie
14 – 21 maja

1. Jutro – w poniedziałek 15 maja, o godzinie
18.00 – Ksiądz Biskup Piotr Greger udzieli
sakramentu bierzmowania. Dziękujemy ks.
Marcinowi, który przygotował młodzież do
przyjęcia tego sakramentu. Zapraszamy do
udziału w tej uroczystości nie tylko rodziny
bierzmowanych, ale całą parafię, członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych, również poczty sztandarowe górników i strażaków.

2. W piątek – 19 maja, z racji trzeciego piątku miesiąca, będziemy modlić się do Miłosierdzia Bożego.
3. W przyszłą niedzielę – 21 maja o godz. 11.30
odbędzie się w naszej parafii uroczystość
Pierwszej Komunii Świętej. Dziękujemy ks.
Filipowi, ks. dk. Mateuszowi oraz katechetkom za przygotowanie dzieci.

4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz
ofiarę rodzicom kandydatów do bierzmowania. W tym tygodniu prosimy o pomoc rodziców dzieci, które w przyszłą niedzielę przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.

5. Rozpoczęliśmy remont dachu. W przyszłą
niedzielę – 21 maja składka specjalna uzupełniająca na ten cel oraz na wszystkie pozostałe prace remontowe.

6. Również w przyszłą niedzielę przy wyjściu
z kościoła przedstawiciele Oazy Rodzin będą zbierać ofiary do puszek na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia objęła opieką. Można także dokonywać wpłat na
konto parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze:
		 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001
		 z dopiskiem Rodzina rodzinie.

7. W sobotę – 27 maja dzieci specjalnej troski wraz z rodzicami wyjeżdżają ma pielgrzymkę do Ludźmierza i Zakopanego. Zapisy w zakrystii.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 14 maja

14 – 21 maja

7.00 † Regina Tchurzewska w 7 r. śm.
8.30 † Władysław Ryszka z rodzicami
10.00 † Helena i Józef Nycz oraz Roman
Krawczyk
11.30		 Roczki: Aleksander Sobol
18.00 † Agnieszka i Jan Juras

NIEDZIELA – 21 maja
7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		
18.00 †

Statystyka
kwiecień 2017

PONIEDZIAŁEK – 15 maja
6.30 † Sylwester Majewski
6.30 † Halina Grodowska
18.00		 Bierzmowanie

WTOREK – 16 maja

6.30 † Sylwester Majewski
6.30		 O Boże błogosławieństwo dla
mieszkańców i sprzątających
ze Starych Bloków nr 22 i 23
18.00 † Stanisław i Zofia Fajfer z rodzicami i wnuczką Agnieszką

ŚRODA – 17 maja

Zygmunt Czopek w 7 r. śm.
Łukasz Gawęda w 8 r. śm.
Irena Zemanek w r. śm.
Pierwsza Komunia Święta
Teresa Cader w 2 r. śm.

Zapowiedzi:

Chrzty:

6.30 † Alfred Wiercigroch w 6 r. śm.
6.30		 O Boże błogosławieństwo dla
mieszkańców i sprzątających
ze Starych Bloków 18, 20 i 21
18.00		 Msza wotywna do MB Bolesnej:
		 † Bonifacy Kruk, † Władysław Gliniak, † Stanisław i Natalia Polaczyk z synem Piotrem, † Helena
Fajferek, † Stanisław Żaba, † Halina Grodowska

CZWARTEK – 18 maja

6.30 † Krystyna Bielenin
18.00 † Zofia i Franciszek Szpak

PIĄTEK – 19 maja

6.30 † Sebastian i Małgorzata Lenik
18.00 † Stanisław Gryzełko w 8 r. śm.

SOBOTA – 20 maja

6.30 † Julian, Helena, Bogdan Fajferek
18.00 † Krzysztof Kopta

Zmarli:
† Marek Siwicki, lat 60
† Halina Grodowska, lat 84
† Wanda Nalepa, lat 83
† Stanisław Żaba, lat 82
† Halina Szczerbowka, lat 91
† Paulina Płaza, lat 77
† Czesław Sikora, lat 64
† Małgorzata Chrapek, lat 61

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl; korekta: ks. Tomasz Łata
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
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

