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 12  cm
a   c20
2
z earj w
a 126  
0 2r o
0k u

,

12. N i e d z i e l a Z w y k l a

Niedzielne espresso

NNrr 2798   (
1 (3691 9
2)
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Jezus powiedział do swoich apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie
ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic
tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam
w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho,
rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę
i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za
asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie
na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do
każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie
zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który
jest w niebie”.
Mt 10, 26-33

Mężczyzna upijał się w barze na Alasce twierdząc, że kiedy rozbił

się jego samolot, stracił wiarę. Zasypany śniegiem prosił Boga, aby
go uratował, ale On tego nie uczynił. – Ale przecież jesteś tutaj, więc
jednak zostałeś uratowany! – zauważył barman. – Tylko dlatego, że
przechodził tamtędy jakiś Eskimos.

Czasem nie dostrzegamy bezpośredniego działania Boga w naszym

życiu, gdyż może On posługiwać się ludźmi, stawiając ich w określonym celu na naszej drodze życia. Także przykrości czy cierpienie,
które do nas dopuszcza, mogą mieć głębszy sens, a w konsekwencji
pozytywnie wpłynąć na nasze życie.

Margaret Fishback Powers opowiada o człowieku, któremu przyRozalia Bajer

śniło się jego dotychczasowe życie jako spacer z Jezusem po plaży.
Zdziwiony zauważył, że w najtrudniejszych chwilach na piasku były
ślady tylko jednych stóp. – W czasie twoich prób i cierpień niosłem
cię na rękach – wytłumaczył Jezus.

Boże Ciało bez procesji – znakiem i okazją do refleksji

W bieżącym roku, z powodu pandemii koronawirusa, nie odbyła się w naszej parafii tradycyjna procesja Bożego Ciała. Jednak na zakończenie każdej Mszy Świętej odprawiono uroczyste
nabożeństwo eucharystyczne. „Z każdej przykrej sytuacji powinniśmy starać się wyciągnąć
konstruktywne wnioski – mówił proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk. – Brak możliwości
zorganizowania procesji po ulicach naszej parafii może być znakiem, że zbyt wielką uwagę
przywiązywaliśmy do zewnętrznej oprawy tej uroczystości, kwiatów, śpiewów czy pięknych
dekoracji, nieświadomie zasłaniając istotę dzisiejszej uroczystości – Ciało i Krew Chrystusa.
Może wielu parafian zapomniało, że najważniejsza jest codzienna procesja z naszego domu
do kościoła, a potem do ołtarza, aby przyjąć Eucharystię”.
Po raz pierwszy od trzech miesięcy wystąpił parafialny chór „Canticum Novum” pod dyrekcją
Zdzisława Kołodzieja, który podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00 ubogacił liturgię
swoim śpiewem, zachowując zasady sanitarno-epidemiczne.
Mimo iż procesja nie przeszła ulicami parafii, to jednak parafianie przyozdobili swoje okna
emblematami eucharystycznymi, które wcześniej mogli nabyć w kościele.

Ogłoszenia parafialne
1. Jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, do puszek składamy dzisiaj ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia objęła opieką.
2. W piątek – 26 czerwca, o godz. 18.00, zapraszamy uczniów wraz z rodzicami i nauczycielami, na Mszę Świętą z okazji zakończenia
roku katechetycznego i szkolnego.
3. W sobotę – 27 czerwca, o godz. 18.00, Msza
Święta w intencji ks. proboszcza Franciszka
Janczego w 3. rocznicę śmierci.
4. W przyszłą niedzielę – 28 czerwca do puszek
będziemy składać tradycyjne ofiary na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
5. Dziękujemy za ofiary, złożone dzisiaj podczas
składki specjalnej i całego tygodnia. Również
wpłacane na konto bankowe parafii: Bank
Spółdzielczy w Miedźnej, o. Brzeszcze:
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001.
		Jak w każdy poniedziałek, lista ofiarodawców
będzie umieszczona w gablocie przy głównym
wejściu do kościoła i obok zejścia do kaplicy
dolnej [od. ul. Wyszyńskiego].
6. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy bloku nr 7 z Osiedla
Słowackiego. Mieszkańcy tego bloku proszeni są o złożenie ofiar na sprzątanie w zakrystii
lub wpłatę na konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom bloków nr 3 i 5 z tego osiedla za
ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.
7. Przypominamy o bezwzględnym obowiązku posiadania maski zasłaniającej zarówno usta, jak
i nos. Dotyczy to nie tylko samego kościoła,
ale również zakrystii, pomieszczeń na piętrze
kościoła i kancelarii parafialnej. Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie kapłani sprawujący liturgię oraz dzieci poniżej 4. roku życia.
Nie wolno odsłaniać maski podczas spowiedzi,
jej noszenie obowiązuje także wtedy, gdy jesteśmy w kościele sami, np. podczas adoracji,
czy na modlitwie w przedsionku kościoła. Posiadanie założonej maski jest wyrazem odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 21 czerwca
7.00
8.30
10.00
11.30

-Trzaska; † Zdzisław Ziółkowski;
† Leszek Witkowski; † Genowefa
Nycz; † Jan i Ignacja Wolny z synem Janem; † Ewa Olearczyk; † Eugenia i Stanisław Piskorscy; † Julian
i Helena Małeccy; † Zdzisław i Bronisława Kózka.

†
†
†
†

Jan Gibas
Franciszek Gembala
Jan Winczowski
Witold Narewski w 14 r. śmierci
z rodzicami i teściami
18.00 † Andrzej Pękala z ojcem i teściami

PONIEDZIAŁEK – 22 czerwca

6.30 † Genowefa Nycz
6.30 † Irena Krawczyk
18.00		 Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawien		
nictwo św. Jana Pawła II:  W intencji Bogu wiadomej; † za zmarłą Alicję Włodarczyk oraz o ukojenie bólu po stracie dziecka i wytrwałość
w wierze dla jej rodziców; † Jadwiga Hałat; † Ewa Harężlak; † Krzysztof Skut; † Józef Szczerba; † Janina Szczerba; † Jan Szalota; † Józef Drewniak; † Józefa Wojnar; † Anna Piotrowska; † Maria i Władysław
Skocz; † Józef Ligęza; † Zdzisław
i Bronisława Kózka; † Władysław
Lachendro; † Leszek Kramarczyk;
† Mieczysław Korczyk w 7 r. śm.
z synem Markiem; † Ryszard Gibas;
† Stanisława Drabek; † Stanisława
Wasilak; † Joanna Krawczyk-Trzaska; † Jan Gajda.

CZWARTEK – 25 czerwca
  6.30
  6.30
18.00
18.00

†
†
†
†

Joanna Ciągała w 5 r. śmierci
Janina Drożdż
Jerzy Mardaus
Krzysztof Małysiak

PIĄTEK – 26 czerwca

  6.30 † Józef Mensfelt
18.00 † Władysław i Emilia Chrapek
18.00
Msza na zakończenie roku
szkolnego i katechetycznego

SOBOTA – 27 czerwca

  6.30 † Lucyna Sufa
18.00 † Ks. Franciszek Janczy w 3 r. śm.

NIEDZIELA – 28 czerwca
  7.00
  8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Mieczysław Ichniowski w 3 r. śm.
Janina Dźwigaj
Henryk Konieczny
Andrzej Przemyk w 2 r. śmierci
Jan Bryś

WTOREK – 23 czerwca

6.30 † Piotr i Zofia Skowron
18.00 † Józef Kocoń

ŚRODA – 24 czerwca

  6.30 † Marian Grzywa w 1 r. śmierci
18.00		 Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawien		
nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Jan
Jarmundowicz; † Joanna KrawczykAdres 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. 500 127 217; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

