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Uroczystosc Wszystkich Swiet

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili
do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał
ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się
smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy
łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni
będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam
urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe
na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.
Mt 5, 1-12

Krzysztof

Zanussi wspomina, jak w filmie o świętości w obozie koncentracyjnym próbowano zmienić mu scenariusz, w imię
„realizmu” przypisując bohaterowi także wady.

O świętości człowieka decyduje nie tyle ilość posiadanych zalet

czy brak wad, co jego wysiłek, zaangażowanie oraz skuteczność
w realizacji ewangelicznych błogosławieństw.

Przed beatyfikacją Giorgio Frassatiego twórca jego portretu korzytał z fotografii, na której stoi na tle gór, z czekanem i fajką
w ustach, która jednak na obrazie się nie znalazła…
Wszystkich Świętych czy wszystkich zmarłych?

Rozalia Bajer

Dzisiejsza uroczystość błędnie nazywana jest czasem świętem zmarłych, gdyż w dzisiejszym dniu oddajemy cześć tylko tym zmarłym, którzy już zostali zbawieni. Mamy nadzieję, że są wśród nich nasi bliscy.
Dzisiaj prosimy Wszystkich Świętych o modlitwę i wstawiennictwo.
Jutro, wraz z nimi, będziemy modlić się za zmarłych, którzy przed pójściem do nieba odbywają pokutę w czyśćcu.

ks. Eugeniusz Burzyk

Jan Paweł II – święty z sąsiedztwa
Uroczystej sumie odpustowej ku czci św. Jana Pawła II – w 8. rocznicę konsekracji naszego kościoła – przewodniczył ks. Filip Glanowski, który w latach 2010-18 pracował duszpastersko w naszej
parafii. Podczas kazania, nawiązując do słów papieża Franciszka, stwierdził, że Jan Paweł II jest
świętym bardzo nam bliskim, takim „świętym z sąsiedztwa”. Zachęcił, abyśmy również starali się
być dla bliźnich „świętymi z sąsiedztwa”, a tym samym odblaskiem obecności Boga. Proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk wyraził radość z licznej obecności wiernych, mimo iż pandemia wzrasta
i coraz bardziej zaostrzone są zasady sanitarne [w naszym kościele może przebywać jednocześnie
278 osób]. Dziękując ks. Filipowi Glanowskiemu, przypomniał jego ośmioletnią pracę w parafii
i zaangażowanie w prace remontowe. Podziękowania skierował również do Służby Liturgicznej,
Kościelnego, Organisty, akcentując obecność górników z pocztem sztandarowym miejscowej kopalni. Podczas Liturgii modlono się w intencji budowniczych, ofiarodawców i fundatorów naszej świątyni, a także polecano Bogu intencje modlitewne wiernych. Pamiętano o wszystkich zakażonych,
przebywających w izolacji lub na kwarantannie oraz o zmarłych na skutek pandemii.
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Ogłoszenia parafialne

4. W sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy jedynie tych
chorych, którzy zostaną zgłoszeni w zakrystii,
czyli na wyraźne życzenie rodziny.
5. Przy stolikach z prasą do nabycia różańce zapachowe o. Pio, różańce w formie bransolety, opaski odblaskowe z biblijnymi cytatami,
a także „Kalendarze rolnicze”.
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. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr
4, 5 i 6. Mieszkańcy tych bloków proszeni są
o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na konto parafii. Dziękujemy
mieszkańcom Starych Bloków nr 1, 2 i 3 za
ofiary złożone w ubiegłym tygodniu. Również
zostaną wpisani na listę ofiarodawców.

Intencje mszalne

NIEDZIELA – 1 listopada
Uroczystość Wszystkich Swiętych

7.00
8.30
10.00
11.30

†
†
†
†

Piotr Kopeć
Leszek i Józef Piskorscy
Janina i Józef Szczerba
Józef Mikołajek w 4 r. śmierci
z rodzicami i teściami
18.00 † Zofia Włoszczyk w 12 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 2 listopada
Wspomnienie Wiernych Zmarłych

7.00
8.30
18.00
18.00
18.00

†
†
†
†
†

Wanda Ptaszek
Józef Pawlus
Antoni Plata
Marian Góra
Janina Szaflarska

WTOREK – 3 listopada

6.30 † Irena i Eugeniusz Kraus
18.00 † Kazimierz Górny w 21 r. śmierci

ŚRODA – 4 listopada

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Stanisław Kudłacz
Maria Stokłosa
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców
ul. Daszyńskiego; † za zmarłych polecanych naszej modlitwie w wypominkach rocznych; † Jadwiga Gomularz;
† Janina Zielińska w 8 r. śmierci z
mężem Janem i synem Zbigniewem;

† Magdalena i Adam Jęczalik; † Jadwiga Turczyńska-Nagi; † Eugenia Jarnot
z mężem Edwardem; † Józef Krzak;
† Wiesław Pysz; † Maria Wilk

CZWARTEK – 5 listopada

6.30		 W intencji kapłanów i misjonarzy
6.30 † Anna Liszka
18.00		 Za żywych i zmarłych członków
parafialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Aleksandra Kufta

PIĄTEK – 6 listopada

6.30 † Jerzy Kolber w 4 r. śmierci
18.00 † Ks. Franciszek Janczy; † kapłani, którzy pracowali w naszej parafii; † czciciele NSPJ (NSPJ)
18.00 † Maria Nycz w 1 r. śmierci
18.00 † Maria Stokłosa

SOBOTA – 7 listopada

6.30 † Piotr Kopeć
6.30 † Maria i Stanisław Jeleń oraz
Genowefa Bodziony
6.30 † Maria Stokłosa
18.00 † Anna i Norbert Oleś z rodzicami

NIEDZIELA – 8 listopada

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		
12.30		
18.00 †

Wojciech Pilarski z dziadkami
Zdzisław Żak w 1 r. śmierci
Stanisław Kolasa w 24 r. śmierci
Roczki: Józef Krawczyk.
Msza Święta chrzcielna
Maria i Stanisław Jarzyna

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

