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Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im
swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu
jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który
otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie
pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie
dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię,
ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych
sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś
mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan:
»Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach,
nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana«. Przyszedł
również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan:
»Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach,
nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«. Przyszedł
i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś
jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać
tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój
talent w ziemi. Oto masz swoją własność«. Odrzekł mu pan jego:
»Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem
odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie
temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie
dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz
w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”.
Mt 25, 14-30

„Talenta są to w ręku szalonych latarnie” i albo niesiesz te latarnie i oświecasz siebie i innych, albo mówisz: „Co tam, daj latarkę, przyświecimy sobie drogę do forsy” – twierdzi Ignacy Gogolewski.

Nieumiarkowane pomnażanie talentów nie wystarczy, gdyż można wykorzystywać je w osiąganiu zarówno dobrych, jak i złych
celów. Ważny jest nie tylko własny rozwój, ale także jego skutki.

Rozalia Bajer

Jerzy Skolimowski przyznaje, że w przeszłości roztrwaniał swój ta-

lent na sprawy nieistotne: „Dzisiaj już nie mogę popełniać tego błędu. Mam zbyt dużo do zrobienia, aby rozmieniać się na drobne”.

Trwa remont ostatniej części dachu kościoła
W poniedziałek – 9 listopada rozpoczęliśmy remont i wymianę ostatniej już części pokrycia dachu kościoła [ok. 560 m2], który przecieka w ok. 30 miejscach [patrząc na prezbiterium, cała prawa połowa
kościoła]. Dotychczas w trakcie opadów deszczu woda z przecieków była zbierana w wiadrach i z dużą
częstotliwością wynoszona z trudnodostępnych przestrzeni poddasza. Przecieki spowodowały zawilgocenie i zniszczenie nie tylko stropu kościoła i salek, ale także drewnianej konstrukcji dachu. Na tej
ostatniej już części dachu również zostanie ułożona nowoczesna membrana, wzmocniona geowłókninową, która zapewnia szczelność „basenową”. Jest to wytrzymały materiał poliuretanowy z domieszką
włókna węglowego [Sikaplan 15 G]. Wykonane zostanie także poprawne odprowadzenia wód opadowych. Poprawione zostanie również zabezpieczenie ogniochronne do odpowiedniego stopnia niezapalności oraz uniemożliwienia rozprzestrzeniania się ognia.
Taki sam materiał został użyty dwa i trzy lata temu na pierwszej połowie dachu kościoła, również nad
salkami i plebanią. Ponadto zastosowany był w wielu instytucjach oraz kościołach z naszego regionu, m.in. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, św. Stanisława w Andrychowie, Bazylice
w Pszowie czy na budynkach klasztornych i Bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach Panewnikach.
Wykonawcą na tych rekomendowanych obiektach była firma LABUX z Bielska-Białej, która od kilku
lat prowadzi prace na duchu naszego kościoła. Firma daje dwudziestoletnią gwarancję na wykonane
prace, a producent materiału deklaruje pięćdziesięcioletnią żywotność.
W najbliższą niedzielę – 22 listopada składka specjalna uzupełniająca przeznaczona będzie na powyższe prace. Ofiary można również wpłacać na konto parafii: Bank Spółdzielczy
w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 – z dopiskiem: „Remont
dachu”. Jest także możliwość wpłaty na parafialnej stronie internetowej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill. Wszystkie ofiary są na bieżąco wpisywane do
kartoteki parafialnej, przypisanej do każdej rodziny.
ks. Eugeniusz Burzyk

Ogłoszenia parafialne
1. Przy stolikach z prasą do nabycia kalendarze
adwentowe z czekoladką i zadaniem na każdy
dzień Adwentu. Ciekawa forma tej publikacji
może pomóc, zarówno dzieciom, młodzieży, jak
i dorosłym, w duchowym i religijnym przeżyciu tego liturgicznego okresu. Można jeszcze
nabyć różańce o. Pio i różańce w formie opaski.
2. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary podczas
składki specjalnej. Również wpłacane na kon-

to 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. Ofiary z dzisiejszej składki specjalnej
przeznaczone będą na zakończenie prac w przewiązce, a przede wszystkim na trwającą od
poniedziałku wymianę ostatniej, przeciekającej części dachu kościoła. W przyszłą niedzielę składka specjalna uzupełniająca na ten cel.

3. Również w przyszłą niedzielę do puszek bę-

my mieszkańcom Starych Bloków nr 7, 8 i 9

dziemy składać ofiary na rzecz syryjskiej rodziny, którą objęliśmy opieką.

za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu. Również zostaną wpisani na listę ofiarodawców.

4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków 12,
13 i 14. Mieszkańcy tych bloków proszeni są
o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na konto parafii. Dziękuje-

5. Dziękujemy za ufundowanie kolejnych, mniejszych, automatycznych dozowników z płynem
wirusobójczym do automatycznej dezynfekcji
rąk. Zostały umieszczone m.in. w prezbiterium,
obydwu zakrystiach i przy stolikach z prasą.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 15 listopada

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Teresa Pacholarz
Janina Dźwigaj
Julia Włoszek w 35 r. śmierci
Jan Heflich w 20 r. śmierci
Damian Grządziel w 2 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 16 listopada

6.30		 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Elżbiety
z okazji 50. rocznicy urodzin
6.30 † Stefan Guga
6.30 † Czesław Rymarczyk
18.00 † Wiesław Pysz
18.00 † Irena Mikołajek

WTOREK – 17 listopada

6.30 † Czesław Rymarczyk
18.00 † Maria Wilk

ŚRODA – 18 listopada

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Małgorzata Lenik
Stefan Guga
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: † Janina
Wykręt z rodzicami, siostrami i teściami; † Janina Pluta; † Czesław Surzyn;
† Janina Wykręt w 6 r. śmierci; † Roman Ichniowski; † Edward Pałka; † Józef Kawczak; † Kazimierz Majda; † Justyna Faruga; † Genowefa Musiał

CZWARTEK – 19 listopada

6.30
6.30
18.00
18.00

†
†
†
†

Aleksandra Pękala
Stefan Guga
Stanisław Mizia z rodzicami
Irena Mikołajek

PIĄTEK – 20 listopada

6.30 † Janina Konieczna
18.00 † Władysław Apryas w 1 r. śmierci
18.00 † Irena Mikołajek

SOBOTA – 21 listopada

6.30 † Anna Sójka w 10 r. śm. z mężem
Henrykiem
6.30 † Danuta Werkowska
6.30 † Irena Mikołajek
18.00 † Janina Firganek w 10 r. śmierci

NIEDZIELA – 22 listopada

7.00 † Zofia Kubik w 1 r. śmierci
8.30 † Marek Fajferek w 7 r. śmierci
10.00 † Eugeniusz Jajeśnica w 47 r. śm.
z żoną Bolesławą
11.30 † Konstancja Gocal w 1 r. śmierci
18.00		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II: † Ewa Harężlak; † Cecylia Apryas; † Czesław Surzyn; † Stefan Guga; † Jan Chrapek;
† Stanisława Kilarowicz; † Marian Góra; † Janina Szaflarska; † Helena Wysopal; † Marian Grądzki; † Anna Liszka; † Maria Stokłosa; † Aleksandra Pękala; † Janina Pluta

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

