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10. Niedziela Zwykła – ROK B

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się
zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego
bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem:
„Odszedł od zmysłów”. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych
duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać szatana?
Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo
nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki
dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw
sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz
koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt
mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego
ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto
by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego
Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”.
Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?”.
I spoglądając na siedzących wokoło Niego, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.
Mk 3, 20-35

Życie Bogusława Kaczyńskiego podporządkowane było sztuce.
Pogodził się z tym, że nie ma rodziny: „Nie wolno udawać, że się
jest artystą, i być ojcem, mężem i kimś jeszcze. Ma być koncentracja
w jednym kierunku”.
Jezus nie stawia uczniów czy słuchaczy wyżej od rodziny. Jego misja

daleko wykracza poza struktury rodziny czy narodu. Stwarzając
pozory dystansu, przygotowuje najbliższych na swoją męczeńską śmierć i rozstanie.

Rozalia Bajer

Sándor Márai przekonuje, że człowiek, któremu Bóg wyznaczył
misję, który bierze na siebie brzemię ludzkich spraw, musi przyjąć
także samotność: „Kto jej nie podejmie, jest kuglarzem; nawet
wtedy, gdy go ukrzyżują”.
ks. Eugeniusz Burzyk

Ukończyliśmy remont Sali Konferencyjnej
Ukończyliśmy remont generalny Sali Konferencyjnej. O szczegółach
dotyczących prac remontowych pisaliśmy w poprzednich numerach
naszego tygodnika i na stronach internetowych. W ostatnich tygodniach część ścian została wyłożona ozdobną cegłą, podobnie jak całe
piętro kościoła.
Jest już przygotowana instalacja [w sumie ponad 200 m różnych przewodów] pod odpowiedniej klasy projektor wraz z ekranem i głośnikami. Sprzęt zostanie zakupiony w najbliższych tygodniach, o ile pozwolą na to środki finansowe.
Zamówione zostały meble do kuchni, która powstaje na zapleczu tej
sali. Służyć będzie grupom formacyjnym, zarówno dorosłych, jak i dzieciom i młodzieży.
Na ścianachy zostały powieszone wybrane komiksy Rozalii Bajer, która od prawie dwóch lat publikuje je w „Mater Dolorosa”.
Do sali zakupiliśmy nowy duży krzyż, którego koszt wynosi ok.
1300 zł. Osoby chętne do zasponsorowania krzyża proszone są
o kontakt w zakrystii lub wpłatę na konto parafii – z odpowiednim dopiskiem.
ks. Eugeniusz Burzyk

W niedzielę – 13 czerwca zapraszamy
na nabożeństwo fatimskie
W czwartek – 13 maja rozpoczęliśmy w naszej parafii, trwające do października, nabożeństwa fatimskie, które prowadzi ks. Kamil Kuchejda – moderator
Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Diecezji
Bielsko-Żywieckiej. W niedzielę – 13 czerwca o godz.
17.30 zapraszamy na procesję (różaniec i Litania do
NSPJ), a o godz. 18.00 na Mszę Świętą z kazaniem
fatimskim.

Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na potrzeby
i funkcjonowanie naszej diecezji.
2. Trwa oktawa Bożego Ciała. Codziennie, do piątku włącznie, o godz. 17.30 procesja dookoła
kościoła, podczas której będziemy śpiewać
litanię do NSPJ. Uczestnicy procesji muszą
mieć maski zasłaniające nie tylko usta, ale i nos.
3. W piątek – 11 czerwca obchodzimy Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu
z racji uroczystości nie obowiązuje post ani
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.
4. W przyszłą niedzielę – 13 czerwca o godz.
17.30 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie
z tradycyjną procesją wokół kościoła i litanią
do NSPJ, które poprowadzi ks. Kamil Kuchejda – moderator Diakonii Ewangelizacji Ruchu
Światło-Życie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. O zaangażowanie w prowadzenie różańca prosimy
VII Różę Kobiet. Na Mszę Świętą i Różaniec

można jeszcze zamawiać intencje modlitewne
za żywych i zmarłych. Zgodnie z zarządzeniem
Biskupa uczestnicy procesji muszą mieć
maski zasłaniające nie tylko usta, ale i nos.
5. Przy stolikach z prasą są jeszcze do nabycia
poświęcone różańce św. Benedykta, a także
figurki Zmartwychwstałego Jezusa.
6. W przyszłą niedzielę – 13 czerwca składka
specjalna na prowadzone prace remontowe.
7. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy ulicy Piaski, których
prosimy o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty
w zakrystii lub wpłatę na konto. Dziękujemy
mieszkańcom ulicy Turystycznej za ofiary
złożone w ubiegłym tygodniu.
8. Na ostatnią w tym roku szkolnym „Modlitwę
Matek”, w intencji dzieci, wnuków i chrześniaków, zapraszamy w poniedziałek – 14 czerwca
o godz. 18.00.

Intencje mszalne
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

PONIEDZIAŁEK – 7 czerwca

  6.30 † Adam Świąder w 7 r. śmierci z
rodzicami
  6.30 † Dorota Kanik
  6.30 † Jarosław Apryas
18.00 † Maria, Zofia, Ludwik, Wiesław
Różyccy
18.00 † Maria Chowaniec

WTOREK – 8 czerwca
  6.30

W intencji Bogu wiadomej z prośbą
o dar zdrowia
  6.30 † Dorota Matusz
18.00 † Elżbieta i Józef Błotko z synem
Wiesławem

ŚRODA – 9 czerwca

  6.30 † Jarosław Apryas
  6.30 † Wiktor Wyrwa
18.00
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: † Stanisława Knapczyk; † Czesław Matlak;
† Fryderyk Sasuła; † Jacek Stopa; † Czesława Żmudka; † Kazimierz Solich;
† Zofia Kamińska; † Helena Wójcik; † Jerzy Jarosz

CZWARTEK – 10 czerwca
6.30

† Kazimierz Lasota w 3 r. śmierci

6.30
18.00
18.00
18.00

†
†
†
†

Dorota Matusz
Władysław Zwoliński
Cecylia Stokłosa
Józef Sekuła w 45 r. śmierci

PIĄTEK – 11 czerwca

  6.30 † Dorota Kanik
18.00 † Franciszek Porwisz
18.00 † Jan Rusek

SOBOTA – 12 czerwca
  6.30 † Dorota Matusz
  6.30 † Jarosław Apryas
18.00 † Łukasz Gawęda

NIEDZIELA – 13 czerwca

  7.00 † Tadeusz Wiewióra w 4 r. śmierci
  8.30 † Władysław Kolasa (w 17 r. śm.),
Henryka (w 70 r. śm.)
i Maria (w 12 r. śm.)
10.00 † Antoni i Czesława Korczyk
11.30
Roczki: Alicja Jankowska, Vanessa
Góra
18.00
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej: o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla żywych członków Róż Rożańcowych oraz
zbawienie wieczne dla zmarłych (od VII
Róży Kobiet pw. Św. Barbary); † Adam
Brzeziecki; † Stanisław Czul; † Ryszard
Pasałka; † Tadeusz i Marek Mazur;
† Adam Szlachta; † Władysława Gawęda; † Jerzy Drewniak; † Grzegorz Spadek; † Maria Repetowska; † Czesław
Wiktorowicz; † Czesław Matlak; † Dorota Matusz; † Irena Wójciga; † Jolanta Stanek

Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794
www.materdolorosa.pl;
www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice
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