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z Proboszczem

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie
w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim
tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody,
a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy
odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam
od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście
Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie». Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię
przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?».
Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode mnie,
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom».
Mt 25, 31-46

Chesterton

pisze, iż w potocznym rozumieniu miłosierdzie to
miłość okazywana biednym, którzy na nią zasługują. Tymczasem
to tylko sprawiedliwość. Miłosierdzie to miłość w stosunku do
tych, którzy ani trochę na nią nie zasługują, ale naprawdę jej potrzebują.

Ewangelia

przedstawia Jezusa jako Króla miłosierdzia, który
rozlicza z postawy wobec ludzi znajdujących się w nędzy materialnej czy duchowej. Przy czym nie dzieli ich na dobrych i złych:
jeżeli ktoś jest w więzieniu, trzeba „przyjść do niego”, nie potępiając go.

Rozalia Bajer

Nowy Testament jednoznacznie mówi, że moim sędzią będzie sam
Jezus. Ten, który się dla mnie wykrwawił. Będzie sędzią bardzo
stronniczym. Bóg nie jest zimnym tyranem, który kalkuluje i liczy.
On zrobi wszystko, by mnie uratować – twierdzi ksiądz Jerzy
Szymik.

Zachowanie w kościele podczas pandemii
Z powodu niebezpiecznego rozprzestrzeniania się pandemii, zgodnie z rozporządzeniem Władz Państwowych i Biskupa Bielsko-Żywieckiego, od 7 listopada 2020 roku w naszym kościele może jednocześnie przebywać 130 osób; w kaplicy dolnej – 25 [1 osoba na 15 m2 powierzchni].
W ławkach, zarówno w kościele, jak i w kaplicy, można zajmować jedynie miejsca oznaczone naklejką:
„Tutaj można zająć miejsce”. Odległość pomiędzy osobami powinna wynosić minimum 1,5 m.
Ogólna zasada jest taka, że zawsze siedzimy na skraju ławki, a osoba przed nami i za nami siedzi na
skraju po drugiej stronie. Dotyczy to również małżeństw i rodzin; wszyscy powinni przestrzegać powyższej zasady, bo w przeciwnym przypadku zrobi się zamieszanie. Ktoś może mieć słuszne pretensje, że
powstaje niepotrzebne zagrożenie. Miejsc stojących nie ma oznaczonych, jednak jest obowiązek zachowania odstępu między osobami – minimum 1,5 metra, również w przypadku rodzin. Tylko małe,
niesamodzielne dzieci mogą być razem z jednym z rodziców. Jeżeli pomimo rozprzestrzeniającej się
w ogromnym tempie pandemii, ktoś zdecyduje się jednak zabrać do kościoła małe dziecko, to musi dopilnować, by nie przemieszczało się między ławkami, co mogłoby się przyczynić do roznoszenia wirusa.
W naszym kościele bezwzględnie zachowywane są wszelkie zasady sanitarne, a przy każdym wejściu znajdują się stacje [urządzenia] do obowiązkowej automatycznej dezynfekcji rąk, co można także czynić bezpośrednio przed podejściem do Komunii Świętej, którą podczas pandemii zasadniczo
przyjmujemy na rękę. Jeżeli pomimo wszystko ktoś zdecyduje się przyjąć Komunię bezpośrednio do
ust, to może to uczynić na samym końcu, po odpowiednim odstępie. Zarówno kapłani, jak i Służba
Liturgiczna, dezynfekują ręce już w zakrystii przed rozpoczęciem Mszy Świętej czy nabożeństwa, a kapłani dodatkowo – bezpośrednio przed i po rozdzieleniu Komunii Świętej.
Przypominamy, że Biskup Bielsko-Żywiecki zobowiązał proboszczów do egzekwowania od wiernych
przestrzegania wszystkich zasad sanitarnych, przede wszystkim obowiązku zasłaniania nosa i ust maską – bez żadnych wyjątków. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest chory i nie może nosić maski, to musi pozostać
w domu i skorzystać z dyspensy Biskupa. Z obowiązku założenia maski zwolnieni są – tylko i wyłącznie
– kapłani, którzy przewodniczą Liturgii i dzieci poniżej 5-go roku życia. W tej sprawie odbywają się
w kościołach kontrole odpowiednich służb.
Aż do odwołania obowiązuje dyspensa Biskupa od uczestnictwa
w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Dotyczy wszystkich
wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej i przebywających na jej terenie. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy
osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi
ryzyko.
Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach Świętych on-line,
które codziennie transmitowane są z naszego kościoła
www.materdolorosa.pl.
ks. Eugeniusz Burzyk

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc
syryjskiej rodzinie, którą objęliśmy opieką.
2. Przy stolikach z prasą do nabycia świece Caritas na stół wigilijny i świąteczny, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.
Można jeszcze nabyć kalendarze adwentowe,
różańce o. Pio i różańce w formie opaski.
3. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary podczas
składki uzupełniającej. Również wpłacane przez
cały tydzień na konto bankowe parafii: Bank
Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze:
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. Jak
w każdy poniedziałek, lista ofiarodawców bę-

dzie umieszczona w gablocie. Ofiary z dzisiejszej składki specjalnej uzupełniającej przeznaczone będą na trwającą od dwóch tygodni wymianę ostatniej, przeciekającej części dachu
kościoła i zakończenie prac tynkarskich w przewiązce.
4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr
15, 16 i 17. Mieszkańcy tych bloków proszeni
są o złożenie ofiar na sprzątanie oraz wieniec
adwentowy w zakrystii lub wpłatę na konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom Starych Bloków nr 12, 13 i 14 za ofiary złożone w ubiegłym

		
tygodniu. Również zostaną wpisani na listę
ofiarodawców.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent.
W tym roku z racji pandemii nie będzie tradycyjnych mszy roratnich dla dzieci. Roraty, przygotowane przez ks. Pawła wraz z animatorami, dostępne będą w formie internetowej –
„on-line”.
6. Z powodu panującej pandemii, w bieżącym roku Kościelny i Organista nie będą roznosić

opłatków po domach. Od przyszłej niedzieli
przy wyjściu z kościoła obok zakrystii będzie
specjalne stoisko z opłatkami. Oddzielnie składamy ofiary dla Kościelnego, oddzielnie dla Organisty, w zależności od rejonów, w których
dotychczas co roku roznosili opłatki. Można będzie je nabyć codziennie – przed lub po Mszy
Świętej – aż do 23 grudnia. Podczas nabywania opłatków prosimy nie wchodzić do zakrystii. Wszystkie opłatki zostaną poświęcone
w I Niedzielę Adwentu – 29 listopada.

Intencje mszalne
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

PONIEDZIAŁEK – 23 listopada

6.30
6.30
6.30
18.00
18.00

†
†
†
†
†

Edward Pałka
Jan Micherda
Grzegorz Komendera
Maria Wilk
Jan Chrapek

WTOREK – 24 listopada

6.30 † Janina Pluta
18.00 † Wiesław Pysz

ŚRODA – 25 listopada

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Roman Ciesiółka
Grzegorz Komendera
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: za Monikę z okazji urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla całej rodziny; o błogosłąwieństwo Boże
i opiekę MB dla Marii z okazji 65. ro-

cznicy urodzin; † Anna Liszka; † Maria Stokłosa; † Czesław Rymarczyk;
† Aleksandra Pękala; † Stefan Guga;
† Józefa Okulewicz

CZWARTEK – 26 listopada

6.30
6.30
18.00
18.00

†
†
†
†

Roman Ichniowski
Grzegorz Komendera
Zofia Chowaniec
Stanisława Kilarowicz

PIĄTEK – 27 listopada

6.30 † Janina Konieczna
18.00 † Aleksandra Kufta
18.00 † Stanisława Kilarowicz

SOBOTA – 28 listopada

6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		

Anna i Eugeniusz Glondys
Jan i Anna Żak z rodzicami i teściami
Czesław Surzyn
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
Pana Organisty – Zdzisława Kołodzieja z okazji imienin

NIEDZIELA – 29 listopada

7.00 † Marian Smolec
8.30 † Bronisław Topa z rodzicami, teściami
i wnukiem Pawłem
10.00 † Ema Bogacz w 1 r. śmierci
11.30 † Teresa Pacholarz
18.00 † Maria Wilk

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

