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23. Niedziela Zwykła – Rok B

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro
Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili
Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On
wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną
dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do
niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego
uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus
przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym
mowę”.
Mk 7, 31-37

„Przymus gadania dla większości ludzi jest jednoznaczny z prawem
życia; gadają, póki żyją; dopóki gadają, żyją; nie myślą, lecz gadają,
a więc, tak im się wydaje, są. W rzeczywistości jednak nie ma ich,
w tym sensie, w jakim jest ten, kto myśli; jedynie gadają; a ten, kto
gada, nie myśli” – pisał Sándor Márai.

Jezus

nie tylko prosił, ale „przykazywał” świadkom uzdrowienia
człowieka głuchoniemego, by nikomu o tym nie mówili. Ewangelista
zauważa, że im bardziej przykazywał, to gorliwiej to rozgłaszali. Także dzisiaj mamy często do czynienia z ludźmi, którzy nie są w stanie dochować najmniejszej tajemnicy.

Święty Dominik miał spotkać się z diabłem, który odwiedzał kolejno
klasztorne pomieszczenia, opowiadając świętemu, jakie to korzyści
z każdego z nich czerpie. Gdy doszedł do rozmównicy, „zachichotał:
To miejsce należy całkowicie do mnie: tutaj rozlegają się śmiechy,
hałasy, a słowa puszczane są na wiatr!”.
Rozalia Bajer

ks. Eugeniusz Burzyk

Dalsze prace remontowe w kościele
W ubiegłym tygodniu zdrapana została farba ze wszystkich ścian i sufitu w kaplicy dla rodzin z dziećmi. Rozpoczęto gruntowanie i szpachlowanie masą gipsową całego pomieszczenia, które dopiero
później będzie pomalowane. Przerobiona została instalacja elektryczna; rozdzielono oświetlenie
kaplicy od oświetlenia wejścia do kościoła od strony POM-u. Zakupiono nowe oszczędne lampy ledowe. Pod wymienionym tydzień wcześniej oknem zamontowany został nowy parapet. Zakupionych
zostało 50 m2 płytek podłogowych, które będą położone w najbliższych dniach.
Ukończone są prace dotyczące dużego okna za tabernakulum. Pod oknem jest nowy grzejnik odpowiedniej wielkości.
Do uchylnego okna na tzw. balkonie, zamontowanego już ponad tydzień temu, wstawiono profesjonalną siatkę ochronną, m.in. przed komarami, które przyciąga palące się całą noc ledowe światło
oświetlające prezbiterium. Jest to także zabezpieczenie przez rożnymi zwierzętami, których obecność
mogłaby włączyć alarm w kościele, a tym samym natychmiastową interwencję Agencji Ochrony.
Dziękujemy za ofiary złożone podczas składek specjalnych. Można je składać przez cały
tydzień w kościele lub w zakrystii, a także wpłacając na konto bankowe parafii: Bank
Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 – z odpowiednim dopiskiem. 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.
W każdy poniedziałek lista ofiarodawców z poprzedniego tygodnia jest umieszczona przy głównym
wejściu do kościoła oraz przy zejściu do kaplicy dolnej.
ks. Eugeniusz Burzyk

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na działalność naszej diecezji.
2. W poniedziałek – 6 września zapraszamy na
pierwszą w nowym roku szkolnym Modlitwę
Matek w intencji dzieci, wnuków i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą Świętą
o godz. 18.00, po której odbędzie modlitwa
przed Najświętszym Sakramentem.
3. W środę – 8 września, po Mszy wieczornej,
w Sali Konferencyjnej odbędzie pierwsze powakacyjne spotkanie Kręgu Biblijnego.
4. W czwartek – 9 września, po wieczornej Mszy,
w Sali Konferencyjnej odbędzie się katecheza dla dorosłych.
5. W piątek – 10 września, o godz. 18.30, pierwsza
powakacyjna zbiórka wszystkich ministrantów, lektorów i kandydatów na ministrantów,
która odbędzie się w sali ODB.
6. W piątek – 10 września, po Mszy wieczornej,
pierwsze w roku szkolnym spotkanie Młodzieży Oazowej, które odbędzie się w Sali Młodzieży. Zapraszamy młodzież od klas 7. wzwyż.
7. Również w piątek, po Mszy wieczornej, zapraszamy do Sali Konferencyjnej czcicieli NSPJ
i Rodziny Radia Maryja.

8. W sobotę – 11 września, od godz. 9.00, odwiedzimy jedynie tych chorych, którzy zostaną
zgłoszeni. Można ich zapisywać w zakrystii
i w godzinach urzędowania kancelarii.
9. Również w sobotę, o godz. 10.00, pierwsze
spotkanie Oazy Dzieci Bożych, które odbędzie się w sali ODB.
10. W sobotę, od 16.00 do 18.00, okazja do spowiedzi przed odpustem parafialnym i dla tych,
którzy przyjmą Sakrament Bierzmowania.
11. W przyszłą niedzielę – 12 września, po Mszy
Świętej o godz. 7.00, w dolnej kaplicy kościoła
odbędzie się spotkanie Róż Różańcowych.
12. Przy stolikach z prasą można nabyć poświęcone breloki z wizerunkiem naszego kościoła.
Dostępne są poświęcone różańce z krzyżem
św. Benedykta, który oddala duchowe i fizyczne niebezpieczeństwa.
13. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr 4, 5 i 6. Dziękujemy mieszkańcom
bloków nr 1, 2 i 3 za ofiary w ubiegłym tygodniu.
14. W przyszłą niedzielę – 12 września składka
specjalna na prowadzone prace remontowe.
Natomiast do puszek będziemy składać ofiary
na rzecz pomocy uchodźcom z Afganistanu.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 5 września

7.00 † Czesław Wiktorowicz
8.30		 Dziękczynna z okazji 40 rocznicy
ślubu z prośbą o błogosławieństwo
Boże i opiekę MB na dalsze lata
życia dla Ryszarda i Małgorzaty
Zielińskich
10.00 † Eugeniusz Kosek w 8 r. śmierci
11.30 † Julian Zdunek w 5 r. śmierci
12.30		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Zuzanna i Ludwik Grabowski
oraz † Jan Adamowicz

PONIEDZIAŁEK – 6 września

6.30
6.30
6.30
18.00
18.00

†
†
†
†
†

Czesława i Stanisław Dżał
Edward Nowak
Adela Baran
Jerzy i Stanisława Wiertel
Kazimierz Karnas

WTOREK – 7 września

6.30 † Helena Płonka
18.00 		 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla
Heleny

ŚRODA – 8 września

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Maria Bułka w 12 r. śmierci
Adela Baran
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: † Agnieszka i Władysław Brożek; † Anna

i Teofil Wiertel; † Józefa Śliwa; † Stanisława Lepianka; † Danuta Łacek;
† Maria Bloch; † Władysław Kubator;
† Wanda Pydyn; † Helena Kudłacik
w 15 r. śmierci z mężem Kazimierzem
i córką Haliną

CZWARTEK – 9 września

6.30 † Czesław Lepianka
6.30 † Katarzyna Czarniecka
18.00 † Waleria Józefowicz z rodzicami
i rodzeństwem
18.00 † Zofia Danek

PIĄTEK – 10 września
6.30 † Halina Suter
18.00 † Mirosław Dziech
18.00 † Aleksandra Dubiel

SOBOTA – 11 września

6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†

Kazimierz Karnas
Mirosław Dziech
Zofia Danek
Łukasz Gawęda

NIEDZIELA – 12 września

7.00 † Franciszek i Anna Pydych
8.30 † Irena Chrapek w 7 r. śmierci
10.00		 Dziękczynna z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę MB
w dorosłym życiu dla Filipa z okazji
18. urodzin
11.30		 Roczki: Wiktoria Krasoń
18.00 † Grzegorz Papuga w 24 r. śmierci

Intencja dla Róż Różańcowych na wrzesień 2021

Intencja powszechna: Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na
rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
Intencja parafialna: o dobre owoce rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego.
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

