
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy twój brat 
zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. 
Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie 
usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby 
na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała 
prawda. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. 
A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak 
poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, 
co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Da-
lej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi 
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im 
mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo 
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. 

Mt 18, 15-20

,

M a t e rM a t e r
D o l o r o s aD o l o r o s a

2 2   m a j a   20 16   r o k u N r   7 8   ( 3 9 9 )6  wrzesn ia 2020 Nr 302 (623)

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso Niedzielne espresso zz  ProboszczemProboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

„Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie 
przestałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują 
się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami” – 
pisał Stefan Kisielewski.
Ludzie zbyt pewni siebie, nie przyjmujący uwag oraz napo- 
mnień, działają na własną szkodę. Taka postawa uniemożli-
wia im wszelki rozwój, także duchowy, który związany jest 
z dążeniem do doskonałości.
Czesław Miłosz twierdzi, że człowiek może mieć nawet 75 
procent racji, chociaż to już podejrzane. Ale jeżeli mówi,  
że ma 100 procent, to „paskudny gwałtownik, straszny 
rabuśnik, największy łajdak”.

Jak reagujemy na upomnienia?
Otwartość na uwagi czy też wskazówki innych ludzi to nasz obo-
wiązek. Mimo iż nie zawsze musimy się do nich stosować, to jednak 
wysłuchanie ich z pokorą jest naszą chrześcijańską powinnością. Bo 
nawet jeżeli bardzo się staramy, wypełniamy obowiązki, prowadzi-
my życie religijne, to zawsze są rzeczy, które powinniśmy zmienić. 
Na ile jesteśmy otwarci na upomnienia Boga, które w przeróżny spo-
sób do nas kieruje?
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W ubiegłym tygodniu całkowicie ukończyliśmy prace w wyremontowanej kuchni na dolnym 
poziomie plebanii. Zainstalowane zostały wszystkie meble wraz z brakującymi przed tygo-
dniem elementami. Został podłączony gaz, a także napięcie do płyty indukcyjnej. Stan, w ja-
kim była kuchnia i pomieszczenia dolnego poziomu plebanii jeszcze 10-11 miesięcy temu 
można zobaczyć w naszej parafialnej gazetce „Mater Dolorosa” z 8 września ubiegłego roku 
– pod internetowym adresem:
materdolorosa.pl/pliki_usr/file/MaterDolorosa/2019/2019_09_08.pdf 
oraz z 3 listopada – pod adresem:
materdolorosa.pl/pliki_usr/file/MaterDolorosa/2019/MD_2019_11_03.pdf

Całkowicie zostały ukończone prace w kuchniCałkowicie zostały ukończone prace w kuchni



 1. Dzisiaj o godz. 14.00 w dolnej kaplicy Msza dla 
dzieci specjalnej troski, ich rodziców i opieku- 
nów. Uczestnicy zobowiązani są do zachowa-
nia wszystkich zasad sanitarnych, łącznie z po- 
prawnie założoną maską.

 2. W poniedziałek – 7 września zapraszamy na 
„Modlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków 
i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą 
Świętą o godz. 18.00, po której odbędzie się 
modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

 3. We wtorek – 8 września, o godz. 18.00, zapra-
szamy na Mszę z modlitwą o uzdrowienie du-
szy i ciała. Modlitwę uwielbienia poprowadzi 
Piotr Mirecki z zespołem „Fausystem”, który 
przygotował oprawę muzyczną. Podczas Mszy, 
modlitwy, indywidualnego błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem obowiązują bez-
względnie zasady sanitarne, przed wszystkim 
dokładne założenie maski, zasłaniającej zaró- 
wno usta, jak i nos, a także zachowanie bez- 
piecznego odstępu. Z obowiązku założenia ma-
ski zwolniony są jedynie zespół „Fausystem”, 
prowadzący śpiew i modlitwę.

 4. W czwartek – 10 września, po wieczornej Mszy 
Świętej, w sali konferencyjnej odbędzie się 
katecheza dla dorosłych na temat Ewangelii 
św. Łukasza i Dziejów Apostolskich.

 5. W piątek – 11 września po Mszy wieczornej 
zapraszamy do sali konferencyjnej na spotka-
nie Czcicieli NSPJ i Rodziny Radia Maryja.

 6. W przyszłą niedzielę – 13 września o 11.30 za- 
praszamy przedstawicieli wszystkich grup pa- 
rafialnych na uroczystą Mszę Świętą rozpoczy- 

nającą nowy rok formacji. W tym dniu zapra- 
szamy również na nabożeństwo fatimskie, które 
poprowadzi ks. dr Wojciech Krymiec. Ze wzglę-
du na stan epidemii nie będzie procesji. O go- 
dzinie 17.30 będzie adoracja Najświętszego 
Sakramentu i różaniec, a o 18.00 Msza Święta. 
O zaangażowanie w prowadzenie modlitwy 
różańcowej prosimy IV Różę Kobiet.

 7. W przyszłą niedzielę składka specjalna na pra- 
ce remontowe. Do puszek będziemy składać 
ofiary na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie, gdzie studiują kapłani, klerycy 
i katecheci z naszej diecezji.

 8. Przy stolikach z prasą można nabyć ostatnie już 
różańce ze św. Krzysztofem wraz z kartą chrze- 
ścijańskiego kierowcy i pamiątkową kartą pa- 
rafii, które otrzymali kierowcy w dniu błogo-
sławienia pojazdów.

 9. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj i podczas 
całego tygodnia. Również wpłacane na konto 
bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedź-
nej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 
0075 5825 0001. Jak w każdy poniedziałek lista 
ofiarodawców będzie umieszczona w gablocie.

 10. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowie-
dzialni są mieszkańcy ulic: Wyspiańskiego, Pił- 
sudskiego i Kopernika. Mieszkańcy tych ulic pro- 
szeni są o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty 
w zakrystii lub wpłatę na konto. Dziękujemy 
mieszkańcom ulic Obozowa (prawa strona) 
i Liliowa za ofiary złożone w ubiegłym tygo-
dniu. Również zostaną wpisani w poniedziałek 
na listę ofiarodawców.
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NIEDZIELA – 6 września
  7.00 † Stanisława Wasilak
  8.30 † Anna Zięba
10.00 † Albina Tatar w 1 r. śmierci
11.30 † Agata i Edward Bednarz z synem 

Józefem, rodzicami i bratem 
Bronisławem

12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria i Bolesław Siwiec

PONIEDZIAŁEK – 7 września
  6.30 † Eugeniusz Kózka
18.00 † Józefa Ryńska w 1 r. śmierci
18.00 † Zdzisława Bugnar

WTOREK – 8 września
  6.30 † Roman Gockowiak
18.00 † Helena Czubaty

ŚRODA – 9 września
  6.30 † Maria Sajdak
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Leszek 
Witkowski; † Weronika Dubiel; † Józef 
Kawczak; † Ewa Harężlak; † Aleksan-
dra Kufta; † Ryszard Telega; † Kazimierz 
Majda; † Wiesław Pysz; † Maria Wilk

CZWARTEK – 10 września
  6.30 † Franciszek Kowalczyk
18.00 † Ewa Harężlak

PIĄTEK – 11 września
  6.30 † Jadwiga Laszczyk
18.00 † Zygmunt Dura w 2 r. śmierci

SOBOTA – 12 września
  6.30 † Roman Gockowiak
18.00 † Łukasz Gawęda

NIEDZIELA – 13 września
  7.00 † Anna i Franciszek Pydych
  8.30 † Józef Dobrowolski w 2 r. śmierci  

z rodzicami
10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB dla Joanny i Sła- 
womira z okazji 25 rocznicy ślubu

11.30  Roczki 
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien- 

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: dzięk-
czynna z prośbą o błogosławieństwo 
Boże dla IV Róży Kobiet pw. św. Fau- 
styny; o umiłowanie modlitwy różań-
cowej przez parafian i powstanie no- 
wych nowych róż różańcowych; † Jó-
zef Kawczak; † Bronisława Kózka w 1 r. 
śmierci z mężem Zdzisławem; † Tere-
sa Pacholarz; † Ryszard Telega; † Jani- 
na Wiercigroch; † Jan Ługowski; † Ro-
man Gockowiak; † Marian Handzlik; 
† Wiesław Pysz; † Maria Wilk 
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