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z Proboszczem

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę,
pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?”. Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił
napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich:
„Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to
przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg «stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już
nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek
niech nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.
Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.
Mk 10, 2-12

W powieści Chestertona bohater od czasu do czasu porywa wła-

sną żonę, organizując to na sposób zbójecki. Chodziło o to, by żona
wiedziała, że bardzo mu na niej zależy.

Tłumacząc

istotę nierozerwalności małżeństwa Jezus odwołuje
się do „początku”, kiedy to mężczyzna i kobieta byli tylko dla
siebie; powinni stanowić jedno ciało.

Marek Pasieczny wyznaje, że starali się z żoną codziennie przyjmować Eucharystię, bo najważniejszymi meblami dla małżonków powinny być ołtarz, stół i łóżko.

Dlaczego Stary Testament dopuszczał rozwody?
Faryzeusze podstępnie pytają o dopuszczalność rozwodu. Jezus
mówi, że Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić żonę
tylko ze względu na „zatwardziałość serc” ówczesnych ludzi, którzy
byli na stosunkowo niskim etapie rozwoju duchowego oraz intelektualnego, a przede wszystkim nie znali jeszcze Jezusa i Jego nauki.
Prawo było dostosowane do ich możliwości poznawczych. Rozwód
był więc złem koniecznym, w pewnym sensie „nagięciem” prawa Bożego do poziomu i oczekiwań Izraelitów.
ks. Eugeniusz Burzyk

Wszystko, co dzieje się kościele ma prowadzić do Boga

Włoska kompozytorka i organistka – Gulia Biagetti, klarnecista – Wojciech Kwiatek oraz dyrektor
artystyczny koncertów – Wacław Golonka wystąpili 30 września podczas 2. koncertu „Jawiszowickich Niedziel Organowych”. Artyści zaprezentowali utwory Johanna Sebastiana Bacha, Franza Xavera Clausinga, Johanna Gottfrieda Walthera, Barbary Heller i Léona Boëllmanna.
„Wykonując utwory wybitnych kompozytorów artyści grają nie tylko dla nas, ale przede wszystkim
na chwałę Boga. Bo wszystko, co dzieje się kościele, ma otwierać człowieka na Boga i do niego prowadzić” – powiedział, witając gości, proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk.
Dzięki transmisji na ekran w kościele, prowadzonej przez Jerzego Zajdę, wierni oglądali artystów
występujących na chórze w czasie rzeczywistym. Koncert prowadził Wacław Golonka, który przedstawiał występujących artystów, a także sylwetki kompozytorów, których utwory wykonywali.

Kościół, jego budowla i wnętrze, to znak
Biskup Piotr Greger i redaktor programowy Radia „Anioł
Beskidów” – ks. Jacek Pędziwiatr rozmawiali 3 października w naszym kościele o porządku symboliki świątyni,
związanej z drzwiami, przedsionkami, oknami, schodami,
przejściami między ławkami, balaskami i prezbiterium.
„Jesteśmy w obszarze omawiania znaków; patrzymy na
kościół, jego budowlę i wnętrze jako znak, który coś nam
komunikuje” – mówił biskup Piotr Greger.
Nagrania rozmowy, wykonanego przez Jerzego Zajdę, można wysłuchać na naszej stronie internetowej:
www.materdolorosa.pl
„Jawiszowickie Rozmowy Poświęcone” odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 18.30. Najbliższe spotkanie 7 listopada.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Seminarium Duchowne w Krakowie, w którym studiują
klerycy z naszej diecezji.
2. O godz. 14.00 Msza Święta dla dzieci specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów, w kaplicy
kościoła, a o 17.15 procesja różańcowa.
3. O godz. 19.00 zapraszamy na 3. koncert w ramach „Jawiszowickich Niedziel Organowych”.
Na organach zagra Wacław Golonka. Wystąpi
międzynarodowy duet akordeonowy „Duo Accosphere”, w składzie Alena Budziňáková – (Słowacja) i Grzegorz Palus, który wykona utwory
znanych kompozytorów.

4. Od jutra – 8 października, po każdej Mszy św.
oraz w godzinach urzędowania kancelarii, przyjmujemy wypominki listopadowe oraz roczne.
Wypominki to tradycyjna modlitwa za naszych
zmarłych, którzy odeszli pojednani z Bogiem, ale
muszą jeszcze odpokutować za grzechy w czyśćcu. Nasza pamięć o nich, dzięki wypominkom,
może skrócić im cierpienia i przyspieszyć spotkanie z Bogiem w niebie.
5. We wtorek, 9 października o 18.00, zapraszamy na Mszę z modlitwą o uzdrowienie duszy
i ciała. Podczas nabożeństwa każdy zostanie

indywidualnie pobłogosławiony Najświętszym
Sakramentem. Można będzie skorzystać z modlitwy wstawienniczej, prowadzonej w kaplicy
po prawej stronie prezbiterium przez wspólnotę „Krzew Winny”. Oprawę muzyczną przygotował zespół „Fausystem”, modlitwę uwielbienia poprowadzi grupa Odnowy „Emaus”.
6. W środę – 10 października o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele dekanalne czuwanie
młodzieży w intencji Synodu Biskupów. W tym
dniu nie będzie Kręgu Biblijnego.
7. W czwartek – 11 października po Mszy wieczornej zapraszamy na katechezę dla dorosłych w sali konferencyjnej.
8. W sobotę – 13 października o godz. 7.30 z parkingu przed kościołem wyjazd dzieci specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów, do Głogówka i Rogowa. O 17.15 ostatnie w tym roku
nabożeństwo fatimskie.
9. W przyszłą niedzielę – 14 października składka specjalna na zakupienie opału do ogrzewania naszego kościoła. Z okazji Dnia Papieskiego do puszek przy wyjściu z kościoła będziemy
składać ofiary na Fundusz Stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest
żywym pomnikiem św. Jana Pawła II.
10. W sobotę – 20 października Parafialne Koło Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Zapisy i szczegóły w zakrystii.
11. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary
na prace remontowe mieszkańcom bloku nr 13
z Osiedla Słowackiego. W tym tygodniu prosimy mieszkańców ulic Grottgera i Tysiąclecia.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 7 października
7.00 † Franciszek i Regina Tchurzewscy
8.30 † Stanisław Kluczny z teściami
w 17 r. śmierci
10.00 † Klemens Piwowarczyk w 19 r. śm.
11.30 † Stanisława Słoniszko w 5 r. śm.
18.00 † Józef Kocoń w 6 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 8 października
6.30		 O błogosławieństwo Boże dla
mieszkańców i sprzątających
z os. Słowackiego, bloku nr 11
6.30 † Jan Micherda
18.00		 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Dagmary oraz Kingi z okazji 18 rocznicy urodzin
18.00 † Józef Dobrowlski

WTOREK – 9 października
6.30 † Jan Micherda
18.00 † Władysława Mazur
18.00 † Bogdan w 25 r. śmierci

ŚRODA – 10 października
6.30 † Maria Patyk w 20 r. śmierci
6.30 † Władysława Liber
18.00		 Msza Święta wotywna do MB Bolesnej: za parafian, o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców oraz
sprzątających z os. Paderewskiego 10, 11 i 14; o powrót do zdrowia dla syna Rafała, † Anna Dzidek, † Kazimiera i Ignacy Sukiennik, † Marian Fuja, † Krystyna Borys

CZWARTEK – 11 października

6.30 † Jan Micherda
6.30 † Władysław i Waleria Wróbel z synem Eugeniuszem oraz rodzicami
18.00 † Stanisława Martyna
18.00 † Zygmunt Dura

PIĄTEK – 12 października

6.30 † Jan Micherda
18.00 † Urszula Koźbiał w 6 r. śmierci
18.00 † Józef Dobrowolski

SOBOTA – 13 października
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		

Jan Nowak
Krystyna Borys
Jan Micherda
Msza Święta wotywna do MB Fatimskiej: o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski dla II Róży Kobiet pw. św. Anny, o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Andrzeja,
† Jan Łopusiewicz, † Barbara Kozioł, † Danuta Fyda w 7 r. śm. z synem Krystianem w 2 r. śm., † Jadwiga Hałat, † Andrzej Babiuch, † Dorota Suwała, † Janusz Poniewierski w 1 r. śm. wraz z rodzicami Ireneuszem i Genowefą, † Ryszard
Łacny, † Edward Stefaniak z rodzicami, † Emil Kolber z synem Jerzym

NIEDZIELA – 14 października

7.00 † Elżbieta i Franciszek Krysta
z wnukiem Wojciechem
8.30 † Krzysztof Hatala w 5 r. śmierci
10.00 † Jan Ochman z rodzicami i teściami
11.30		 Roczki: Maksymilian Karaczyn,
Gaja Gryga, Wojciech Skoczeń
18.00 † Henryk Bąba z córką Jolantą

Adres parafii:
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