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

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie
innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę.
Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu
oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili,
trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż
za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: «Uszanują mojego syna».
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: «To jest dziedzic;
chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo». Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy
przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”. Rzekli Mu: „Nędzników
marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim,
którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł:
„Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: «Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem
w naszych oczach». Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie
wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.
Mt 21, 33-43

Ksiądz Michał Heller pisze, że myślenie wielu ludzi jest poplątane: „Nawet najbardziej logicznie myślącym ludziom zdarzają się
okresy poplątanego myślenia. A za myśleniem idzie życie”.

Dzierżawcy, którzy w tak prymitywny sposób zaplanowali prze-

jęcie winnicy działali chyba w stanie zamroczenia. Jak mogli przypuszczać, że ujdzie im zabicie sług czy syna właściciela?

„Grzech zawsze jest jak wietnamska podróbka, która w rezultacie kosztuje trzy razy więcej, niż obiecywano, i do niczego
później się nie nadaje” – przestrzega Szymon Hołownia.

Czy mamy duchową strategię?

Rozalia Bajer

W przypadku rożnych dziedzin życia dokładnie planujemy, co robić, aby
osiągnąć określony cel. Podobnie powinno być w sprawach duchowych.
Planując rozkład zajęć na najbliższy tydzień weźmy pod uwagę czas na
sprawy religijne. Nie tylko na modlitwę i lekturę, ale także na wizytę
w kościele, udział w liturgii czy nabożeństwie.
ks. Eugeniusz Burzyk

Rozpoczęliśmy czyszczenie ceglanych filarów i ścian
Obecnie odnawiane są metodą piaskowania ceglane filary podtrzymujące z jednej strony
przewiązkę. W dolnej części tych filarów cegła już przed wielu laty zamokła i rozmroziła się,
teraz zaczyna się kruszyć, więc w najbliższych latach filary mogłyby się całkowicie rozpaść
i zawalić. Zawilgocenie to spowodowane było brakiem okapu nad ceglanymi fragmentami
ścian, szczególnie na podtrzymujących filarach, gdyż woda nie może bezpośrednio spływać
na cegłę. Teraz filary są odnawiane i zabezpieczane, co dokładnie widać na zdjęciach.
Odnawiana [piaskowana] jest także cegła na frontowej ścianie plebanii, wokół garaży, klatki
schodowej i pomieszczenia gospodarczego. Po odnowieniu wszystkie cegły zostaną zabezpieczone specjalnym profesjonalnym preparatem.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Seminarium Duchowne w Krakowie, gdzie studiują klerycy z naszej diecezji.
2. O 14.00 w dolnej kaplicy Msza św. dla dzieci
specjalnej troski, ich rodziców i opieunów.
3. W poniedziałek – 5 października zapraszamy
na „Modlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy
Mszą o godz. 18.00, po której odbędzie się modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Wszyscy uczestnicy modlitwy muszą mieć maski
dokładnie zasłaniające usta i nos.

4. W czwartek – 8 października, po Mszy wieczornej, w sali konferencyjnej odbędzie się katecheza dla dorosłych. Proszę przynieść Pismo
Święte.
5. Codziennie, przez cały październik, o godz.
17.30 zapraszamy na modlitwę różańcową.
6. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary. 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.

7. Informujemy, że w tym miesiącu kancelaria
parafialna będzie czynna w środę – od godz.
16.00 do 17.30.
8. W przyszłą niedzielę – 11 października składka
specjalna na zakupienie opału do ogrzewania
kościoła i prowadzone prace remontowe.
9. Również w przyszłą niedzielę obchodzić będziemy 20. Dzień Papieski. Do puszek będziemy składać ofiary na fundusz stypendialny
im. św. Jana Pawła II.

10. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy ulic: Biała, Hubala,
Podlesie, Spółdzielcza, Łęcka i Kalinowa. Mieszkańcy tych ulic proszeni są o złożenie ofiar na
sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na
konto. Dziękujemy mieszkańcom ulic: Hallera, Krętej i Alei Dworskiej za ofiary złożone
w ubiegłym tygodniu. Również zostaną wpisani w poniedziałek na listę ofiarodawców.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 4 października

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30 †
12.30		
12.30		

Franciszek Pacut
Stanisława Słoniszko
Józef Kocoń w 9 r. śmierci
Janina Szczerba w 1 r. śmierci
Msza Święta chrzcielna
O błogosławieństwo Boże, zdrowie,
potrzebne łaski dla Władysławy
z okazji 80. urodzin
18.00 † Aleksandra Kufta

PONIEDZIAŁEK – 5 października

6.30
6.30
18.00
18.00
18.00

†
†
†
†
†

Józef Kawczak
Jan Chrapek
Edward Nycz w 20 r. śmierci
Wiesław Pysz
Marek Lenik z siostrą Małgorzatą
Lenik

WTOREK – 6 października

6.30 † Kazimierz Majda
18.00 † Krystyna Zwolińska

ŚRODA – 7 października

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Bronisław Kucharski
Stanisława Kilarowicz
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: † za zmarłych polecanych naszej modlitwie w wypominkach rocznych; † Klemens Piwowarczyk w 21 r. śm.; † Jan Jarmundo-

wicz; † Ryszard Telega; † Jan Ługowski; † Janina Jasek; † Marek Lenik;
† Wiesław Pysz; † Maria Wilk; † Aleksandra Kufta; † Józef Krzak; † Genowefa Musiał; † Józef Kawczak; † Władysław Kocemba w 1 r. śm.

CZWARTEK – 8 października

6.30 † Stefania i Władysław Wrona
6.30 † Stanisława Kilarowicz
18.00		 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Jana i Elżbiety z okazji 50 rocznicy ślubu
18.00 † Aniela Szymla w 2 r. śmierci

PIĄTEK – 9 października

6.30 † Kazimierz Majda
18.00 † Urszula Koźbiał w 8 r. śmierci
18.00 † Jan Chrapek

SOBOTA – 10 października

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Jadwiga Laszczyk
Józef Kawczak
Stanisława Kilarowicz
Jan Zioberek w 1 r. śmierci

NIEDZIELA – 11 października

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		
18.00 †

Teresa Pacholarz
Tadeusz i Maria Łagos z rodzicami
Stanisław Kluczny w 19 r. śmierci
Pierwsza Komunia Święta
Maria Garbacz

Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
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

