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Uroczystość Najświętszej Trójcy

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Mt 28, 16-20

Marcin Luter uważał, że gdy zaczniemy zgłębiać Trójcę Świę-

tą za pomocą ludzkiej logiki, to przestaniemy w nią wierzyć.
Ludzkie dociekania na temat tej największej tajemnicy wiary,
także wybitnych teologów i filozofów, nigdy nie oddają jej istoty.
Jerzy Nowosielski przypomina, że tajemnica Trójcy Świętej
jest niewyczerpana, ponieważ to rzeczywistość nadprzyrodzona.

Skąd wiemy, że jeden Bóg jest w trzech Osobach?

Rozalia Bajer

W Piśmie Świętym nie ma określenia Trójca Święta czy Osoby
Boskie. Jednak jedno z pozdrowień na rozpoczęcie Mszy świętej:
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” to słowa św. Pawła,
którymi zwraca się do Koryntian (2 Kor 13, 13). W Nowym Testamencie widzimy działanie Trzech Boskich Osób, okazujących
człowiekowi swoją zbawczą miłość. Bóg Ojciec dla zbawienia
człowieka posyła na świat swojego Syna (Mk 1, 9-11; J 3, 13-16).
Jezus, który dokonuje dzieła zbawienia, uważa siebie za równego
Ojcu (J 14, 9-11), rozmawia z Nim i modli się do Niego (Mt 26,
39). Duch Święty może przenikać wszystko, nawet głębokości
samego Boga i obdarza człowieka różnymi darami i zdolnościami
(1 Kor 2, 10), rozlewa w sercu człowieka Bożą miłość. Trójca
Święta jest największą tajemnicą wiary, którą zrozumiemy w pełni, gdy staniemy przed obliczem Boga.
ks. Eugeniusz Burzyk

Niecodzienny widok naszego kościoła
Autorem zdjęć – wykonanych dronem DJI Mavic Air 2 – jest ks. Piotr Honkisz. Dotychczas sfotografował
w ten sposób ok. 100 kościołów naszej diecezji, czyli prawie połowę. W przyszłości, po zrobieniu zdjęć
pozostałych kościołów, planuje wydać album. W najbliższym czasie postara się sfotografować z bliższej
odległości nasz nowy dach. Kościoły sfotografowane przez ks. Piotra Honkisza można zobaczyć na jego
profilu: www.facebook.com/piotrhonkisz/photos

Trzy kolejne dozowniki wody święconej w naszym kościele
Dzięki ofiarom czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, członków Róż
Różańcowych i Parafialnego Koła Radia Maryja zakupiliśmy dwa automatyczne, bezdotykowe dozowniki wody święconej, które zostały postawione przy
wejściu do kościoła od strony POM-u oraz przy zejściu do dolnej kaplicy.
Drugi dozownik, skóry stanął przy wejściu od strony zakrystii, zafundowali
rodzice dzieci, które w ubiegłym tygodniu przystąpiły do Pierwszej Komunii
Świętej.
Dziękujemy również anonimowej osobie za ofiarę, która zostanie przeznaczona na konserwację dozowników i zasilanie bateryjne. Każdorazowa wymiana
baterii w jednym dozowniku to koszt ok. 60 zł.
Po wejściu do kościoła podstawiamy pod czujnik dozownika dłoń, aby automatycznie spadła na nią kropla święconej wody, którą podczas czynienia znaku krzyża „zostawiamy” na
czole lub na ubraniu. Nie dotykamy żadnej części dozownika. Znak krzyża wodą święconą możemy
również uczynić wychodząc z kościoła. W górnej części dozownika znajduje się krzyż. Jeżeli nie jest podświetlony, to znaczy, że wyczerpały się baterie i należy ten fakt zgłosić w zakrystii.
Zakupiliśmy też trzy nowe skarbony, na okazyjne ofiary, m.in. na pomoc Syryjskiej Rodzinie, które składamy po Mszach Świętych. Koszt jednej skarbony to ponad 1700 zł. Ewentualnych darczyńców prosimy
o kontakt w zakrystii lub wpłatę na konto parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze:
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 – z odpowiednim dopiskiem.

Ogłoszenia parafialne

1. W poniedziałek – 24 maja obchodziliśmy Święto NMP Matki Kościoła, dlatego w dzisiejszą
niedzielę do puszek składamy tradycyjne ofiary na Diecezjalny Dom Matki i Dziecka.
2. We wtorek – 1 czerwca rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odprawiać będziemy bezpośrednio przed Mszą wieczorną.
3. W środę – 2 czerwca po Mszy wieczornej
w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie
uczestników październikowej pielgrzymki do
Gruzji. Obecność obowiązkowa.
4. W czwartek – 3 czerwca obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Procesja rozpocznie się
po Mszy Świętej o godz. 10.00. W tym roku
udamy się na Osiedle Paderewskiego. Pierwszy ołtarz będzie za garażami, obok salonu
kosmetycznego; drugi na dziedzińcu między
blokami 14, 15 i 16; trzeci obok Krzyża Misyjnego (przy Poczcie), czwarty na frontonie
kościoła, to tzw. ołtarz żywy, który tworzą
dzieci pierwszokomunijne. O przygotowanie
ołtarzy prosimy mieszkańców bloków znajdujących się w pobliżu.
5. W oktawie Bożego Ciała, przed Mszą o godz.
17.30, odbędą się procesje z zachowaniem
zasad sanitarnych, przede wszystkim odpowiedniej odległości między uczestnikami.

6. W bieżącym tygodniu, z powodu Uroczystości
Bożego Ciała, nie będzie specjalnej spowiedzi
w pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zapraszamy do spowiedzi w środę – od 16.30. Równocześnie przypominamy, że nie ma obowiązku spowiedzi w pierwszy piątek. W tym
dniu istotą jest przyjęcie Komunii Świętej
wynagradzającej. W środę kancelaria parafialna będzie nieczynna.
7. Przy stolikach z prasą są jeszcze do nabycia
poświęcone różańce św. Benedykta, a także
figurki Zmartwychwstałego Jezusa.
8. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy ulicy Turystycznej,
których prosimy o złożenie ofiar na sprzątanie
i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na konto.
Dziękujemy mieszkańcom ulic Grottgera i Tysiąclecia za ofiary w ubiegłym tygodniu.
9. W przyszłą niedzielę – 6 czerwca do puszek
będziemy składać ofiary na potrzeby naszej
diecezji.
10. Dzięki ofiarności członków Parafialnego Koła
Radia Maryja i Róż Różańcowych zakupiliśmy
czwarty dozownik wody święconej, który został
umieszczony przy wejściu do kaplicy dolnej.
Równocześnie dziękujemy anonimowemu ofiarodawcy, którego ofiara zostanie przeznaczona
na konserwację i bateryjne zasilanie dozowników.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 30 maja

7.00		 O błogosławieństwo Boże i opiekę
MB dla Pana Kościelnego – Stefana
Rędziny z okazji 70. urodzin
8.30 † Adam Brzeziecki
10.00 † Albina i Edward Tatar
11.30 † Ryszard Pasałka
18.00 † Marianna i Mieczysław Ulczak

PONIEDZIAŁEK – 31 maja

6.30 † Maria Porwisz z rodzicami
i teściami
6.30 † Jacek Stopa
18.00 † Zofia Jeleń
18.00 † Piotr Waliczek

WTOREK – 1 czerwca

6.30 † Stanisław Piskorski
18.00 † Krystyna Brożek w 2 r. śmierci

ŚRODA – 2 czerwca

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Maria Repetowska
Jacek Stopa
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla ks.
Grzegorza Pydycha z okazji 15. rocznicy święceń; † za zmarłych polecanych naszej modlitwie w wypominkach
rocznych; † Jan Janik; † Franciszek Porwisz; † Jan Radwan; † Gosia Chowaniec;
† Władysława Gawęda; † Jerzy Drewniak; † Jan Rodak; † Jarosław Apryas;

† Czesław Wiktorowicz; † Irena Wójciga;
		
† Wiktor Wyrwa.

CZWARTEK – 3 czerwca

7.00		 W intencji kapłanów i misjonarzy
8.30 † Maria Chojna
10.00		 O błogosławieństwo Boże i opiekę
MB dla ks. Tomasza z okazji 15.
rocznicy święceń
10.00 † Benedykt Zapała w r. śmierci
10.00 † Józef Kocoń
10.00 † Franciszek Porwisz
10.00 † Jan Rusek
18.00		 W intencji wszystkich osób
zakonnych i świeckich tworzących
Radio Maryja i TV TRWAM

PIĄTEK – 4 czerwca

6.30		 O błogosławieństwo Boże i opiekę
MB w dorosłym życiu dla Anity
Drożdż z okazji 18. urodzin
18.00 † Grzegorz Bednarczyk
18.00 † Władysława Danek

SOBOTA – 5 czerwca

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Jadwiga Hałat w 3 r. śmierci
Jan Gruchała z rodziną
Stanisław Andryszczak w r. śm.
Zenon Habrajski w 4 r. śmierci

NIEDZIELA – 6 czerwca

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30 †
12.30		
18.00 †

Elli Lora Maciejczyk
Józef i Zofia Faruga
Stanisława Bocheńska w 6 r. śmierci
Maria Pacholik
Msza Święta Chrzcielna
Jan Rusek

Intencja dla Róż Różańcowych na czerwiec 2021
Intencja powszechna: módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się
do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej – aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.
Intencja parafialna: o świętość rodzin, które mieszkają w naszej parafii.
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

