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

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus powiedział do tłumów: „Królestwo niebieskie podobne
jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek
i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko,
co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co
miał, i kupił ją”. «Dalej, podobne jest królestwo niebieskie
do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego
rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy,
dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy
końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony
w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».
Mt 13, 44-52

Stanisław Radwan przekonuje, że w pewnym momencie każda

z dziedzin, na którą się decydujemy wymaga poświęcenia i odrzucenia wszystkiego.

To

naturalne, że człowiek, który zrozumiał jaką wartość ma
skarb czy drogocenna perła [królestwo niebieskie] sprzedał
wszystko, by je zdobyć.

„Stale czułem i czuję nadal, że gdybym nie był kapłanem, byłbym głęboko i nieuleczalnie nieszczęśliwy” – wyznaje ksiądz
Waldemar Chrostowski.

Dlaczego znalazca nie zabrał pereł czy skarbu, tylko kupił rolę?

Rozalia Bajer

Człowiek, który znalazł skarb, mógł go zabrać potajemnie i powiedzieć, że był na jego własnym polu. On jednak uczciwie postanowił kupić rolę, by legalnie wejść w posiadanie skarbu. To
także przestroga na nas, byśmy w drodze do Królestwa Niebieskiego stosowali wszelkie zasady, nie chodzili „na skróty”,
nawet jeśli wybrana droga wydaje nam się zbyt długa.
ks. Eugeniusz Burzyk

Grupa Zadań Specjalnych cały czas w akcji
Mimo pandemii, podczas której nie spada liczba zakażeń, a nawet ostatnio w naszym rejonie
znacznie wzrosła ilość osób na kwarantannie, staramy się, aby wszystko działało sprawnie
i normalnie.
Parafialna Grupa Zadań Specjalnych, a właściwie jej starsza część, zachowując zasady sanitarne, przygotowała prezenty dla kierowców wszelkich pojazdów, którzy z okazji liturgicznego
wspomnienia św. Krzysztofa, wraz ze swoimi pojazdami zostaną pobłogosławieni dzisiaj, po
każdej Mszy Świętej. Kierowcy składać będą ofiary na utrzymanie naszego parkingu razem
z ogrodzeniem i krzewami.
Każdy kierowca otrzyma w specjalnym woreczku różaniec z wizerunkiem św. Krzysztofa, który dzięki specjalnemu zamkowi może zamontować w swoim pojeździe lub przymocować do
części swojego ubioru, m.in. do zegarka. Dodatkowo w woreczku znajduje się karta chrześcijańskiego kierowcy oraz pamiątkowa karta z naszym kościołem i napisem „Wszystkie drogi
prowadzą do Niego”, zaprojektowana przez Małgorzatę Kuderską.
Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas: Eli, Gosi, Kacprowi, Kamilowi, Milenie
i Weronice, a młodszej części grupy za modlitwę w intencji pracujących.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Seminarium Duchowne w Krakowie, gdzie studiują
klerycy z naszej diecezji.
2. Dzisiaj, z racji obchodzonego wczoraj wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, po każdej Mszy Świętej odmówimy specjalną modlitwę oraz pobłogosławimy
pojazdy na parkingach przy kościele oraz kierowców zebranych przy swoich samochodach.
Każdy kierowca otrzyma różaniec ze św. Krzysztofem do przypięcia w swoim samochodzie,
kartę chrześcijańskiego kierowcy oraz kartę
pamiątkową naszej parafii. Przy tej okazji składamy ofiary na utrzymanie naszego parkingu,
wraz z ogrodzeniem i krzewami.
3. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj oraz podczas całego tygodnia. Również wpłacane na konto bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002
0075 5825 0001. Jak w każdy poniedziałek,
lista ofiarodawców będzie umieszczona w gablocie przy głównym wejściu oraz obok zejścia do
kaplicy dolnej.

4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy ulicy Turystycznej.
Mieszkańcy tej ulicy proszeni są o złożenie ofiar
na sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na
konto. Dziękujemy mieszkańcom ulic Grottgera i Tysiąclecia za ofiary w ubiegłym tygodniu.
5. W sobotę – 1 sierpnia rozpoczynamy miesiąc
trzeźwości i abstynencji. W tym miesiącu w sposób szczególny modlimy się za tych, którzy mają problemy w tej sferze życia. Polecamy ich
Miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo naszych patronów: Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Pawła II. W naszej parafii w każdy poniedziałek, również podczas wakacji, odbywają się
spotkania Grupy AA „Hypomone”. Zapraszamy
o godz. 18.00 do sali na II piętrze kościoła.
6. W tym roku z racji epidemii tradycyjna piesza
pielgrzymka na Jasną Górę zostaje zamieniona na pielgrzymkę w formie mieszanej: w trasie,
w miejscach kultu religijnego naszej diecezji,
w domach. Plan pielgrzymowania dostępny jest
w gablocie oraz na stronach www.pielgrzymka.
bielsko.pl, Facebooku pielgrzymki, a także na
stronach internetowych „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” oraz Radia Anioł Beskidów.

NIEDZIELA – 26 lipca

Intencje mszalne

7.00 † Jan Juras w 26 r. śmierci
z żoną Natalią
8.30 † Anna i Wojciech Mazur
10.00 † Józef Łęczycki w 31 r. śm.
i Elżbieta Kowalczyk w 5 r. śm.
11.30 † Władysław i Maria Blarowscy
z rodzicami
18.00 † Stanisław i Janina Górowscy
z rodzicami, synem i wnukiem.

PONIEDZIAŁEK – 27 lipca

6.30 † Maria Matusz i Katarzyna Zawadka
18.00 † Anna Michewicz
18.00 † Irena Krawczyk

WTOREK – 28 lipca

6.30 † Władysław Kucharski z żoną
Stanisławą, z synem Tadeuszem oraz
wnukami Sylwestrem i Mirosławem
18.00 † Maciej Kalisz
18.00 † Marek Lenik

ŚRODA – 29 lipca

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Teresa Pacholarz
Wiesław Pysz
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo-

sławieństwo Boże dla Noemi i Natana
oraz ich rodziców; † Józef Ligęza; † Wojciech Sajdak; † Zofia Moskwik; † Janina Jasek; † Marek Lenik; † Ewa Harężlak; † Stanisława Wasilak; † Weronika
Dubiel

CZWARTEK – 30 lipca
6.30 † Maria Wilk
18.00 † Tadeusz Pieczonka
18.00 † Zdzisława Bugnar

PIĄTEK – 31 lipca

6.30 † Józef Waligóra w 1 r. śmierci
18.00 † Jan Pałys w 21 r. śmierci
18.00 † Marek Lenik

SOBOTA – 1 sierpnia

6.30 † Honorata Bandoła
6.30 † Zdzisława Bugnar
18.00 † Stanisław Bożek

NIEDZIELA – 2 sierpnia

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30 †
12.30 		
18.00 †

Robert Ligęza w 16 r. śmierci
Stanisław Winczowski w 9 r. śmierci
Anna Dzidek w 2 r. śmierci
Bronisław Bajor w 6 r. śmierci
Msza Święta chrzcielna
Marian Fuja w 2 r. śmierci

Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
Komiks: Rozalia Bajer; zdjęcia: Małgorzata Kuderska; korekta: ks. Dawid Surmiak
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

