
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: 
«Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych 
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne 
sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: „Oto przygotowałem 
moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. 
Przyjdźcie na ucztę”. Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swo-
je pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znie-
ważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe 
wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy 
rzekł swoim sługom: „Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni 
nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 
wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowa-
dzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła 
się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, 
i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do 
niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?” 
Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi 
i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzy-
tanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso zz  ProboszczemProboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

„Gdyby ktoś opychał się tłustymi hamburgerami pięć razy 
dziennie, a potem raz w tygodniu szedł na siłownię, to pewnie 
uznałby, że takie ćwiczenie jest bezcelowe. Nie miałoby znaczenia, 
skoro życie tej osoby biegłoby zupełnie innym torem” – pisze 
o. Timothy Radcliffe.

Uczta z dzisiejszej Ewangelii może być także znakiem Eucharystii, 
często lekceważonej przez „zaproszonych”, czyli chrześcijan. 
Czy jednak tylko obowiązkowe uczestnictwo we Mszy świętej 
w niedziele i święta nakazane wystarczy, by nadać ton naszemu 
codziennemu życiu?

„Przystępuję do Stołu Pańskiego nie dlatego, że jestem dobrą 
katoliczką – świętą, pobożną i układną – lecz dlatego, że jestem 
złą katoliczką, pełną wątpliwości, nerwów i złości, o zaćmionej 
świadomości z powodu ciężkiego „niedocukrzenia” duszy – wy-
znaje Nancy Mairs.

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

ks. Eugeniusz Burzyk
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W czwratek – 1 października biskup Piotr Greger udzielił Sakramentu Bierzmowania 69 kan-
dydatom. Młodzież została przygotowana do przyjęcia tego sakramentu przez katechetę – 
ks. Dawida Surmiaka, wraz grupą animatorów. W uroczystości wzięły udział rodziny bierzmo- 
wanych, przedstawiciele grup formacyjnych i wielu parafian. Podczas liturgii śpiewał para-
fialny chór „Canticum Novum”.
Przygotowanie trwało przez cały rok, w oparciu o program „Młodzi na progu”, który składa się 
z 18 spotkań  formacyjnych. Kandydaci rozpoczynali wspólną niedzielną Eucharystią o godz. 
8.30, po której była konferencja ks. Dawida, a następnie spotkania w grupach, prowadzone 
przez przygotowaną do tego kadrę parafian, głównie starszej młodzieży. Na zakończenie kan-
dydaci mieli okazję spotkać się i porozmawiać w parafialnej kawiarni.

69 kandydatów przyjęło Sakrament Bierzmowania69 kandydatów przyjęło Sakrament Bierzmowania

Po półrocznej przewie, spowo-
dowanej pandemią, wznowili-
śmy 8 września Msze Święte 
z modlitwą o uzdrowienie du- 
szy i ciała. Modlitwę uwiel-
bienia prowadził Piotr Mirec-
ki z  zespołem „Fausystem”, 
który również przygotował 
oprawę muzyczną. Po Mszy, 
podczas modlitwy uwielbie-
nia, wierni zostali indywidu- 
alnie pobłogosławieni Naświę- 
tszym Sakramentem. 

Msza z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciałaMsza z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała



Zmarli:
† Jan Chrapek, lat 65
† Marian Góra, lat 80
† Janina Szaflarska, lat 67
† Stanisława Wiertel, lat 82
† Stanisława Kilarowicz, lat 84

Statystyka – wrzesień 2020Statystyka – wrzesień 2020

 1. Obchodzimy dzisiaj 20. Dzień Papieski. Do pu-
szek składamy ofiary na fundusz stypendial-
ny im. św. Jana Pawła II, który przeznaczony 
jest dla zdolnej młodzieży z potrzebujących 
rodzin. 

 2. Od jutra – 12 października, po każdej Mszy św. 
oraz w godzinach urzędowania kancelarii, przyj- 
mujemy wypominki listopadowe oraz roczne. 
Wypominki to tradycyjna modlitwa za naszych 
zmarłych, którzy odeszli pojednani z Bogiem, 
ale muszą jeszcze odpokutować za grzechy 
w czyśćcu. Nasza pamięć o nich, dzięki wypo- 
minkom, może skrócić im cierpienia i przyspie-
szyć spotkanie z Bogiem w niebie.

 3. We wtorek – 13 października, o godz. 18.00, za- 
praszamy na Mszę Fatimską z modlitwą o uz- 
drowienie duszy i ciała. Kazanie wygłosi ks. 
dr Wojciech Krymiec. Ze względu na pande-
mię nie będzie procesji fatimskiej; o 17.30 

zapraszamy na adorację Najświętszego Sakra- 
mentu i różaniec, a o 18.00 na Mszę, na którą 
można zamawiać intencje za żywych i zmar- 
łych. O zaangażowanie w prowadzenie różań-
ca prosimy V Różę Kobiet. Po Mszy Świętej 
wszyscy wierni zostaną indywidualnie pobło-
gosławieni Najświętszym Sakramentem.

 4. Przy stolikach z prasą do nabycia różańce za- 
pachowe o. Pio oraz różańce w formie bran-
solety, a także nowe albumy, m.in. o kardyna-
le Stefanie Wyszyńskim.

 5. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na zaku- 
pienie opału do ogrzewania naszego kościoła 
i całego obiektu. Również wpłacane na konto 
bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Mie- 
dźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 
2002 0075 5825 0001. Jak w każdy ponie- 
działek, lista ofiarodawców będzie umieszczo-
na w gablocie.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

We wtorek – 15 września, w dniu liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Bolesnej, obchodzi-
liśmy odpust parafialny. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Szymon Czauderna, proboszcz 
parafii pw. św. Marcina w Jawiszowicach, który 24 lata temu odbywał w naszej parafii staż 
diakonacki. Proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk podziękował za udział kapłanom z dekanatu ja-
wiszowickiego, służbie liturgicznej i kościelnemu – Stefanowi Rędzinie, chórowi parafialnemu 
„Canticum Novum”, wraz dyrygentem i organistą – Zdzisławem Kołodziejem, młodzieżowe-
mu zespołowi muzycznemu, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych, 
a także pocztom sztandarowym OSP w Jawiszowicach i kopalni „Brzeszcze”.

Odpust parafialnyOdpust parafialny



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

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 11 października
  7.00 † Teresa Pacholarz
  8.30 † Tadeusz i Maria Łagos z rodzicami
10.00 † Stanisław Kluczny w 19 r. śmierci  

z teściami
11.30  I Komunia Święta
18.00 † Maria Garbacz
PONIEDZIAŁEK – 12 października
  6.30 † Stanisław Rydz
18.00 † Krzysztof Hatala w 7 r. śmierci
WTOREK – 13 października
  6.30 † Edward Kordek
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: o bło- 
gosławieństwo Boże dla V Róży Ko-
biet; o ulgę w cierpieniu i łaskę po- 
wrotu do zdrowia dla Haliny; † Justy- 
na Faruga; † Ewa Harężlak; † Józef 
Kawczak; † Kazimierz Majda; † Geno- 
wefa Musiał; † Jan Chrapek; † Sta-
nisława Kilarowicz; † Maria Sajdak; 
† Jadwiga Laszczyk; † Eugeniusz Kóz-
ka; † Janina Jasek

ŚRODA – 14 października
  6.30 † Marian Góra
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Ja- 

nusz Poniewierski; † Zbigniew Ponie-
wierski z rodzicami: Genowefą i Ire-
neuszem; † Ryszard Telega; † Justyna 
Faruga; † Roman Gockowiak; † Ma- 
rian Handzlik; † Wiesław Pysz; † Ja-
nina Szaflarska

CZWARTEK – 15 października
  6.30 † Jadwiga Gomularz
  6.30 † Janina Szaflarska
18.00 † Mieczysław Kózka w 11 r. śmierci
PIĄTEK – 16 października
  6.30 † Marian Góra
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże oraz opiekę MB dla Anny 
i Artura z okazji 10 rocznicy ślubu

18.00 † Za zmarłych z rodziny Zimnal
SOBOTA – 17 października
  6.30 † Kazimierz Majda
  6.30 † Antonina i Józef Kolonko z synami 

Mieczysławem i Adamem
  6.30 † Janina Szaflarska
18.00 † Henryk Bąba z córką Jolantą
NIEDZIELA – 18 października
  7.00 † Elżbieta i Franciszek Krysta  

z wnukiem Wojciechem
  8.30 † Janina Dźwigaj
10.00 † Jan Jarmundowicz w 1 r. śmierci
11.30 † Kazimierz Chowaniec w 10 r. śmierci
18.00 † Sylwester Majcherczyk w 11 r. śm.

 6. Za tydzień – 18 października składka specjal-
na uzupełniająca, również na zakupienie opa-
łu do ogrzewania kościoła.

 7. W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy 
Dzień Misyjny. Do puszek składamy ofiary 
na cele misyjne, które zostaną przekazane 
misjonarzom.

 8. Również w niedzielę – 18 października rozpo-
czynamy przygotowanie do Bierzmowania dla 
młodzieży 8 klas szkoły podstawowej oraz dla 
chętnych osób starszych. Kandydatów zapra-
szamy na Mszę o 8.30, a po niej na spotka- 
nie w kaplicy. Spotkanie dla rodziców kandy-

  datów do Bierzmowania odbędzie się w naj- 
bliższy czwartek, 15 października, o godz. 
18.30 w kaplicy.

 9. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy ulic: Daszyńskiego, 
Drobniaka oraz Ofiar Oświęcimia. Mieszkańcy 
tych ulic proszeni są o złożenie ofiar na 
sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na 
konto. Dziękujemy mieszkańcom ulic: Biała, 
Hubala, Podlesie, Spółdzielcza, Łęcka i Kali- 
nowa za ofiary złożone w ubiegłym tygo-
dniu. Również zostaną wpisani na listę ofia-
rodawców.


