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1. Niedziela Adwentu – Rok A

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie
przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do
dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł
potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem
Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie
wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na
pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Mt 24, 37-44

Søren

Aabye Kierkegaard tak przedstawia koniec świata. W teatrze
wybucha pożar, ale tak się składa, że błazen ogłasza to publiczności. Nikt
mu, oczywiście, nie wierzy, wszyscy się śmieją, aż do chwili gdy giną
w płomieniach.

Jezus przestrzega, że koniec świata przyjdzie niespostrzeżenie. Zasta-

nie ludzi przy zwykłych codziennych czynnościach. Porównuje ten dzień
do biblijnego potopu, kiedy to ludzie nawet nie zorientowali się, że nastąpiła zagłada.

W starożytnym Rzymie zwycięski dowódca triumfalnie wjeżdżał rydwanem na Kapitol. Za nim stał niewolnik, który nad jego głową trzymał laurowy wieniec, a jednocześnie szeptał mu do ucha: memento mori – „pamiętaj, że umrzesz”.

Memento mori – „Pamiętaj, że umrzesz”

Rozalia Bajer

Pozdrowienie używane w niektórych zakonach, głównie przez kamedułów, kartuzów i trapistów. Przypomina o przemijalności ziemskiego życia, które nieuchronnie kończy się śmiercią. W sztuce
występuje czasem w połączeniu z czaszką, ludzkim szkieletem lub
klepsydrą.
ks. Eugeniusz Burzyk

Mamy sześciu nowych ministrantów
W niedzielę – 24 listopada, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, sześciu kandydatów zostało przyjętych do grona ministrantów. Jeden z powodu choroby był nieobecny, ale
również został przyjęty do wspólnoty ministranckiej. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii
ks. Eugeniusz Burzyk. Nowi ministranci przy pomocy lektorów ubrali się w szaty liturgiczne i złożyli przyrzeczenie, prosząc o wstawiennictwo swojego patrona – św. Tarsycjusza. Podczas Mszy
śpiewała schola dziecięco-młodzieżowa Oazy Dzieci Bożych. Kandydatów przygotował ks. Paweł
Wawak, opiekun ministrantów i dekanalny duszpasterz Służby Liturgicznej, który wygłosił tradycyjne [w każdą niedzielę o godz. 11.30], kazanie dla dzieci. Obecnie mamy w parafii 40 ministrantów i lektorów, którzy solidnie wypełniają swoją służbę. Co tydzień, w każdy poniedziałek po Mszy
wieczornej, mają swoje spotkania formacyjne lektorzy, a w sobotę o godz. 9.00 ministranci.

Zabawa andrzejkowa Oazy Dzieci Bożych
W sobotę – 23 listopada miała miejsce zabawa
andrzejkowa Oazy Dzieci Bożych. Jak na każdej tego typu imprezie dzieci miały za zadanie
przebrać się w postać inspirowaną komiksami. Uczestnicy, w sumie 75 dzieci, zaskoczyli swoją pomysłowością i dbałością o wybór
strojów. W wesołej atmosferze spędzili czas
na śpiewie, tańcach, zabawach oraz jedzeniu
i piciu. Dziękujemy ks. Pawłowi Wawakowi
i animatorom za organizację tego wydarzenia oraz rodzicom, którzy tak licznie i chętnie
uczestniczyli w przygotowaniu zabawy, przynosząc wiele smakołyków, a po zakończeniu
imprezy pomogli w posprzątaniu.

Ogłoszenia parafialne
1. Od dzisiaj, w każdą niedzielę, odczytujemy
nowe wypominki – 15 minut przed Mszą
Świętą o godz. 7.00 i 10.00.
2. O godz. 14.00, zapraszamy dzieci specjalnej
troski, ich rodziców i opiekunów, na Mszę
Świętą do dolnej kaplicy.
3. Zgodnie z tradycją, od poniedziałku – 2 grudnia, Kościelny i Organista będą roznosić po
domach poświęcone opłatki. Polecamy ich
Waszej ofiarności. W tym roku Kościelny będzie zbierał ofiary również w imieniu Kacpra
Pochopienia, który także pełnił tę funkcję.
4. Od poniedziałku do piątku, o 18.00, zapraszamy na Msze roratnie z kazaniem dla
dzieci. Prosimy rodziców, aby zachęcili dzieci do udziału.
5. W poniedziałek – 2 grudnia zapraszamy parafian na Modlitwę Matek w intencji dzieci,
wnuków i chrześniaków.
6. W środę – 4 grudnia wspomnienie św. Barbary, patronki górników. Uroczystej Mszy
o godz. 7.30 przewodniczyć będzie bp Piotr
Greger. Przed kościołem przywita nas orkiestra górnicza. Zapraszamy górników (pracujących, emerytów i rencistów) wraz z rodzinami. Prosimy chór parafialny, poczty sztandarowe, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
i wszystkich parafian. Będziemy modlić się
o błogosławieństwo Boże dla górników i ich
rodzin, a także w intencji górników zmarłych.

7. Również w środę, po Mszy wieczornej, o godzinie 18.30, zapraszamy na „Jawiszowickie
Rozmowy Poświęcone”. Bp Piotr Greger i ks.
Jacek Pędziwiatr rozmawiać będą na temat:
„W obłokach dymu, czyli wszystko o kadzidle".
8. W piątek – 6 grudnia podczas Rorat przybędzie do nas specjalny Gość. Zapraszamy na
spotkanie wszystkie dzieci. Po Mszy w sali konferencyjnej spotkanie Rodziny Radia Maryja
i Czcicieli NSPJ.
9. W pierwszy czwartek i piątek miesiąca spowiedź od 17.00 do 18.00.
10. Z przedświąteczną posługą sakramentalną wszystkich chorych parafian odwiedzi Ksiądz Proboszcz. W pierwszą sobotę miesiąca [7 grudnia] mieszkających w Starych Blokach i na
Osiedlu Paderewskiego. W drugą sobotę miesiąca [14 grudnia] mieszkających na Osiedlu
Słowackiego, ulicy Daszyńskiego i w domach
jednorodzinnych. Odwiedziny rozpoczną się
wyjątkowo od godz. 8.00. Dodatkowych chorych zgłaszamy w zakrystii.
11. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiary
mieszkańcom ulic: Biała, Hubala, Podlesie,
Spółdzielcza, Kalinowa, Łęcka. W tym tygodniu prosimy mieszkańców ulic: Daszyńskiego, Drobniaka, Ofiar Oświęcimia.
12. W przyszłą niedzielę składka specjalna na przystrojenie i przygotowanie kościoła na Święta
i prowadzone prace remontowe.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 1 grudnia
7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30 †
12.30		
18.00 †

Stanisław Bieroński
Marianna i Józef Krupa
Krzysztof Kopacz z rodzicami
Paweł Andreas w 2 r. śmierci
Msza Święta chrzcielna
Edmund Kurek w 7 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 2 grudnia

6.30 † Stanisław Żaba w 11 r. śmierci
6.30 † Irena Kraus
18.00		 W intencji matek oczekujących
potomstwa (NSPJ)
18.00		 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów do sanktuariów maryjnych
i dla kierowcy Józefa Gracy
18.00 † Bronisława Kózka

WTOREK – 3 grudnia

6.30 † Tadeusz Drabek z synem Ireneuszem
i synową Maliną
18.00 † Roman Błachut

ŚRODA – 4 grudnia

6.30		 O błogosławieństwo Boże dla mieszkańców i sprzątających z ulic: Wyspiańskiego, Piłsudskiego i Kopernika
6.30 † Konstancja Gocal
7.30		 Uroczysta Msza Święta Barbórkowa
18.00		 Za parafian.
		
Intencje modlitewne za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej: † za zmarłych polecanych naszej modlitwie
w wypominkach rocznych; † Barbara Kozioł; † Helena i stefan Wilk z rodzicami, teściami, dziećmi i wnukami; † Maria Kołodziej w 1 r. śm.; † Ludwika i Feliks Kluczny; † Jan Jarmundowicz; † Waldemar Milc; † Irena Kraus

CZWARTEK – 5 grudnia

6.30 † Konstancja Gocal
6.30		 W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00		 W intencji żywych i zmarłych członków Parafialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Maria Jakubiak

PIĄTEK – 6 grudnia

6.30 † Czesław Kubasiowski w 24 r. śmierci
18.00		 O dobre przeżycie Adwentu i jak najlepsze duchowe przygotowanie do Świąt
Bożego Narodzenia dla wszystkich
parafian (NSPJ)
18.00 † Maria Różycka

SOBOTA – 7 grudnia
6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Adam Szałaśny w 1 r. śmierci
Stanisław Szałaśny w 6 r. śmierci
Norbert Szwarc w 60 r. śmierci
Piotr Korczyk w 11 r. śmierci

NIEDZIELA – 8 grudnia
7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		

Maria Karnia w 3 r. śmierci
Maria Dobrowolska w r. śmierci
Edmund Kurek w 7 r. śmierci
Roczki: Joanna Gasidło, Aleks
Szczelina, Karol Urbańczyk.
18.00 † Barbara Zaręba w 11 r. śmierci

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: Rozalia Bajer; 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

