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Niedzielne espresso
z Proboszczem
Jezus przywołał uczniów do siebie i rzekł do nich: „Wiecie,
że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich
wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między
wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech
będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między
wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu”.
Mk 10, 42-45

Hrabia

Maurycy Zamoyski upominał syna: To, że się spóźniasz na obiad, to twoja sprawa – zrujnujesz zdrowie; gorzej,
że lekceważąc pracę kucharki, pozbawiasz ją satysfakcji z pracy, a tym samym szacunku.

Jezus

nie przyszedł na świat po to, by mu służono, lecz aby
służyć. Takiej samej postawy wymaga od swoich uczniów:
„A kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie
sługą waszym” (Mk 10, 43).

Ksiądz Marek Starowieyski wspomina jak po wojnie matka

pracowała fizycznie, a jej przełożeni, dawni fornale, zwracali
się do niej z życzliwością i bez ironii: „Czy jaśnie pani zechciałaby wypielić kapustę?”.
Czyja praca jest ważniejsza?
Wartość pracy to nie tylko jej doniosłość czy ważność, ale także
staranność i dokładność wykonania. Czy doceniamy znaczenie
prac służebnych i zaangażowanie ludzi, którzy w różnych sytuacjach nam usługują? Każda praca musi być traktowana jak służba, a im wyższe stanowisko, tym świadomość służby powinna
być większa. Również wszystkie uczynki miłosierdzia, także upominanie grzeszących czy pouczanie, powinny być traktowane jak
służba, z miłością.
ks. Eugeniusz Burzyk

Koncert finałowy poświęcony św. Janowi Pawłowi II

Rosyjska skrzypaczka Elizaveta Akbalkan, pianista
i organista Tadeusz Barylski oraz Wacław Golonka
wystąpili w niedzielę – 14 października, o godz.
19.00, podczas finałowego koncertu „Jawiszowickich
Niedziel Organowych”.
„W polskim Kościele obchodzimy dzisiaj 18. Dzień
Papieski, dlatego nasz koncert finałowy poświęcamy
pamięci św. Jana Pawła II. Niech muzyka dzisiejszego koncertu przemieni nas wewnętrznie, zbliży do
Boga i otworzy na wartości duchowe, nadprzyrodzone, byśmy choć trochę stali się podobni do św. Jana
Pawła II, którego tak szanujemy i czcimy” – powiedział, witając artystów i gości proboszcz parafii ks.
Eugeniusz Burzyk.
Na zakończenie podziękował dyrektorowi artystycznemu dr. hab. Wacławowi Golonce za przygotowanie
koncertów, Jerzemu Zajdzie za prowadzenie transmisji na ekran projekcyjny w kościele i wykonane zdjęcia, organiście Zdzisławowi Kołodziejowi za pomoc
w organizacji oraz kościelnemu Stefanowi Rędzinie
za poświęcony czas i czuwanie nad przebiegiem koncertów. Specjalne podziękowania skierował do sponsorów, którymi byli: TAURON „Wydobycie” S.A., osoba anonimowa, Bank Spółdzielczy w Miedźnej oraz
Towarzystwo „Cyklista” z Przecieszyna.
Koncerty odbywały się przez kolejne cztery niedziele
– od 23 września. Artystów występujących na chórze
można było oglądać w czasie rzeczywistym na dużym ekranie obok prezbiterium.

6. rocznica konsekracji kościoła
i odpust ku czci św. Jana Pawła II

Jutro – w poniedziałek, 22 października – obchodzić będziemy 6. rocznicę konsekracji naszego Kościoła. W tym dniu przypada również
liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, patronującego naszej parafii. O godz. 18.00 zapraszamy na uroczystą sumę odpustową. Mszy
Świętej przewodniczyć będzie franciszkanin – o. dr Wit Chlondowski, gwardian klasztoru w Cieszynie, który również wygłosi kazanie.
Zapraszamy chór parafialny, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych, górników i strażaków ze sztandarami. Będziemy
modlić się w intencji budowniczych, ofiarodawców i fundatorów
naszej świątyni, a także polecać Bogu wszystkie
intencje Mszy wotywnej ku czci św. Jana Pawła
II, przyjęte na ten miesiąc. Intencje na jutrzejszą
Mszę można jeszcze dzisiaj zamawiać w zakrystii.
1. Z racji obchodzonego Światowego Dnia MisyjnePrzypominamy, że z racji odpustu kancelaria pago do puszek składamy ofiary na cele misyjne.
rafialna będzie nieczynna.
2. We wtorek – 23 października po Mszy wieczornej
w kaplicy kościoła odbędzie się spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Obecność przynajmniej jednego z rodziców obowiązkowa.
3. Po każdej Mszy i w godzinach urzędowania kancelarii, przyjmujemy wypominki. Zastanówmy
się, czy ktoś z bliskich zmarłych nie czeka
w czyśćcu na naszą wypominkową modlitwę,
która skróci mu cierpienia i przyspieszy spotkanie z Bogiem. Na stolikach z prasą są do
zabrania wypominkowe formularze.
4. Dziękujemy za złożone ofiary na zakupienie
opału do ogrzewania naszego kościoła.
5. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary
na prace remontowe mieszkańcom ulicy Turystycznej. W tym tygodniu prosimy mieszkańców
o. dr Wit Chlondowski
ul. Piaski.

Ogłoszenia
duszpasterskie

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 21 października

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Grażyna Pach
Janina Dźwigaj
Kazimierz Chowaniec w 8 r. śm.
Henryk Apryas w 35 r. śmierci
Maria i Stanisław Jarzyna

PONIEDZIAŁEK – Odpust parafialny

8.00		 O błogosławieństwo Boże oraz opiekę MB i św. Jana Pawła II dla Krystyny z okazji 85 rocznicy urodzin
8.00 † Józef Nalepa
8.00 † Władysława Liber
18.00		 Msza wotywna – Suma odpustowa

WTOREK – 23 października

6.30
18.00
18.00

† Jacek Przeniosło
† Anna Michewicz
† Józef Dobrowolski

ŚRODA – 24 października

6.30 † Edward Walczyk
6.30 † Franciszek Hatala
18.00		 Msza Święta wotywna do MB Bolesnej:
† Maria Góra w 5 r. śm.; † Kazimierz
Ziółkowski; † Tadeusz Krzyżak; † Franciszek Krawiec; † Hubert Skrzypiec.

CZWARTEK – 25 października

6.30
18.00
18.00

† Mirosława Matlak
† Zofia Zbylut
† Ryszard Łacny

PIĄTEK – 26 października

6.30
18.00
18.00

† Kazimierz Ziółkowski
† Roman Krawczyk w 10 r. śmierci
† Józef Dobrowolski

SOBOTA – 27 października

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Tadeusz Łagos z rodzicami
Krystyna Borys
Ryszard Łacny
Stanisław Styczeń w 25 r. śm.
z żoną Jolantą

NIEDZIELA – 28 października

7.00		 O błogosławieństwo Boże i opiekę
MB dla Władysławy z okazji 80
rocznicy urodzin
8.30 † Ryszard Szczepański
10.00 † Marian Oleksy w 9 r. śm.
z żoną Janiną
11.30 † Marian Pałka w 5 r. śmierci
18.00 † Mieczysława Brzeziecka w 15 r. śm.

Msza wotywna do św. Jana Pawła II
22 października 2018 – godz. 18.00

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II prosimy: o błogosławieństwo Boże dla budowniczych,
ofiarodawców i fundatorów naszej świątyni oraz wszystkich parafian; o błogosławieństwo Boże dla
Małgorzaty i Henryka z okazji 45 rocznicy ślubu; o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny i Urszuli.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy zmarłych: budowniczych,
fundatorów, ofiarodawców naszej świątyni, Ks. Franciszek Janczy, Jadwiga Hałat, Anna Dzidek, Marian
Fuja, Krystyna Borys, Elżbieta Kwaśny, Jarosław Okulanis, Józef Dobrowolski, Ryszard Łacny, Elżbieta
Krawczyk, Zygmunt Dura, Dorota Suwała, Grażyna Jarnot, Alicja Rychlewicz-Iwaszko, Julian Łyszczak,
Henryk Gibas, Janina Lehman, Maria Dadak, Janina Mamcarczyk, Tomasz Nowak, Janina Pudłowska,
Hubert Skrzypiec, Augustyn Łopatka z synem Krzysztofem, Stanisława Olszewska, Stefania Duda
z rodzicami, Stanisław Molenda, Andrzej Babiuch, Piotr Bacik w 1 r. śmierci, Zofia Kubiczek, Franciszek
i Antonina Domżał, Andrzej Flak w 17 r. śmierci z rodzicami i bratem, Irena Jakubowska.
Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot; korekta: ks. Tomasz Łata
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001
Skład i druk:
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD); tel. 510 890 007; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

