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31. Niedziela Zwykła – Rok B

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go:
„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz,
Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem
i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania
większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie
ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym
umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego
daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.
Mk 12, 28b-34

Na pytanie, czy miłość jest logiczna, ksiądz Michał Heller odpowiedział: „Prawdziwa jest bardzo logiczna, byle jaka nie”.

Prawdziwa miłość jest logiczna, bo pochodzi od Boga, wynika
z Jego miłości; dopiero tą miłością, można kochać bliźniego.

„Mówisz: niech sobie ludzie nie kochają Boga, byle im była cnota
i ojczyzna droga. Głupiec mówi: niech sobie źródło wyschnie
w górach, byleby mi płynęła woda w miejskich rurach” – pisze
Adam Mickiewicz.
Rozalia Bajer

ks. Eugeniusz Burzyk

Suma odpustowa w 9. rocznicę konsekracji kościoła
Uroczystej sumie odpustowej w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej
w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze, w liturgiczne wspomnienie patronującego parafii św. Jana Pawła II, przewodniczył 22
października o. Sławomir Zieliński, franciszkanin pracujący na
Ukrainie, we lwowskiej kurii. W tym dniu parafia obchodziła
również 9. rocznicę konsekracji kościoła. Na zakończenie Mszy
Świętej odbyła się procesja wokół kościoła. W liturgii uczestniczyły poczty sztandarowe miejscowej kopalni „Brzeszcze” oraz
strażaków z OSP Jawiszowice, a także członkinie koła Gospodyń
Wiejskich. Śpiewał parafialny chór „Canticum Novum” pod dyrekcją organisty – Zdzisława Kołodzieja.

Pielgrzymka do Gruzji – kolebki chrześcijaństwa
W dniach od 10 do 18 października grupa naszych parafian wraz z ks. Adamem uczestniczyła w pielgrzymce do Gruzji – kolebki chrześcijaństwa. Każdy dzień rozpoczynaliśmy od Eucharystii,
które były odprawiane – trzy w katedrze w Tbilisi,
trzy w polskim kościele w Tbilisi – ufundowanym
przez Polaków wywiezionych na Kaukaz po powstaniu styczniowym, jedną w Misji Kamiliańskiej
w Tbilisi w której posługuje dwóch Polaków, oraz
jedną w hotelu na Kaukazie. Zwiedziliśmy Tbilisi
poznając rozwój wiary i tradycji chrześcijańskiej
– katedrę Sioni z oryginałem krzyża św. Nino (głównej patronki Gruzji) i relikwiami św. Tomasza apostoła. Następnie odwiedziliśmy starożytną twierdzę Narikala i Sobór Trójcy Świętej. W kolejnych dniach odwiedziliśmy gruziński region Kachetia
(słynący z produkcji wysokiej klasy win gruzińskich) i klasztor Bodbe (gdzie przechowywane są relikwie św. Nino); mieliśmy okazje uczestniczyć w gruzińskiej suprze (uroczysty obiad w towarzystwie
Tamady wznoszącego toasty); zwiedziliśmy też kompleks klasztorny Dawid Gareja oraz odwiedziliśmy Kaukaz, gdzie w wiosce Gergeti znajduje się prawosławny klasztor Cminda Sameba (Świętej
Trójcy) położony na wysokości 2170 m. W drodze powrotnej z Kaukazu zwiedziliśmy Mtskhetę
– dawną stolice Gruzji i kolebkę jej chrześcijaństwa, w której Gruzini przyjęli chrzest w V wieku. To w tamtejsze katedrze Sweticchoweli znajdują się szaty Chrystusa – dzięki czemu Mtskhetę
Gruzini nazywają Drugą Jerozolimą, a także płaszcz proroka Eliasza i stopa apostoła Andrzeja.
Odwiedziliśmy także Uplisciche – miasto skalne liczące trzy tysiące lat. Te osiem dni pozwoliło nam
poznać bogatą i trudną historię Gruzji, a także niesamowitą gościnność, serdeczność oraz przywiązanie do tradycji i religii.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj – na zakończenie Tygodnia Misyjnego – do puszek składamy ofiary na cele misyjne, wspomagając misjonarzy.
2. W poniedziałek – 1 listopada Uroczystość
Wszystkich Świętych, we wtorek – 2 listopada Wspomnienie Wiernych Zmarłych. W tych
dniach o 17.30 odprawimy nieszpory za zmarłych. Odpust za dusze w czyśćcu cierpiące
można uzyskać od Uroczystości Wszystkich
Świętych i w Dzień Zaduszny – przez nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze Nasz i Wierzę, modlitwy w intencjach Papieża, przyjęcie
łaski sakramentalnej spowiedzi i Komunii, zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; a także w dniach 1-8 listopada, nawiedzając cmentarz, modląc się za
zmarłych, spełniając zwykłe warunki odpustu. 1 listopada – Msze w porządku niedzielnym. Kancelaria parafialna w tym dniu będzie nieczynna. 2 listopada Msze o 7.00, 8.30,
16.30 i 18.00.
3. W poniedziałek – 1 listopada, o 14.00, w kaplicy naszego kościoła Msza Święta dla dzieci
specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów.
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek

i piątek spowiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny chorych. Można ich zgłaszać od dzisiaj po każdej Mszy Św. ,
a także w godzinach urzędowania kancelarii.
5. W czwartek – 4 listopada, po wieczornej Mszy
Świętej, w Sali Konferencyjnej katecheza dla
dorosłych, na którą serdecznie zapraszamy.
6. W piątek - 5 listopada, po wieczornej Mszy
Św., w sali konferencyjnej spotkanie Czcicieli
NSPJ i Rodziny Radia Maryja.
7. Po każdej Mszy i w godzinach urzędowania
kancelarii przyjmujemy wypominki jednorazowe i roczne. Formularze są na stolikach
z prasą.
8. Przy stolikach z prasą można nabyć odpustowe „Krówki Jawiszowickie”, zaprojektowane i wyprodukowane dla naszej parafii.
9. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych
Bloków nr 33 i 34. Ofiary można wpłacać
w zakrystii, w kancelarii lub na konto bankowe parafii. Dziękujemy mieszkańcom bloków
nr 19, 24 i 32 za ofiary złożone w ubiegłym
tygodniu.
10. W przyszłą niedzielę – 7 listopada przy naszym
kościele, od godz. 7.30 do 13.30, można bę-

dzie zaszczepić się przeciw COVID 19. Osoby, które 3 października zaszczepiły się szczepionką firmy Pfizer będą mogły przyjąć dr-gą
dawkę, a osoby zaszczepione pół roku wcześniej, także innymi szczepionkami, trzecią dawkę. Dla szczepiących się po raz pierwszy, oprócz
dwudawkowej szczepionki Pfizera, dostępna
będzie również jednodawkowa firmy Johnson&Johnson. Szczepienia odbywają się bez
wcześniejszej rejestracji. Konieczne jest posiadanie dowodu osobistego lub innego do-

kumentu z numerem PESEL. Ze szczepienia
może skorzystać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania. Po szczepieniu można otrzymać zaświadczenie [certyfikat].
11. Również w przyszłą niedzielę, po mszy św.
o godz. 7.00, w kaplicy w dolnym kościele,
będzie miała miejsce comiesięczna zmianka
różańcowa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy także osoby, które chciałyby wstąpić do
Róż Różańcowych.

Intencje mszalne

NIEDZIELA – 31 października

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Maria Bloch
Helena Druszczyc
Czesław Surzyn w 1 r. śmierci
Marek Papla w 20 r. śmierci
Maria i Stanisław Jarzyna

PONIEDZIAŁEK – 1 listopada

  7.00 † Augustyn Łopatka z synem
Krzysztofem
  8.30 † Wiesław Pysz
10.00 † Irena i Józef Mikołajek z rodzicami
11.30 † Józef i Janina Szczerba
18.00 † Leszek i Józef Piskorski

WTOREK – 2 listopada
  7.00
  8.30
16.30
18.00

†
†
†
†

Wanda Ptaszek w 3 r. śmierci
Józef Pawlus
Kazimierz Karnas
Maria Jarguz

ŚRODA – 3 listopada

  6.30 † Stanisława Lepianka
  6.30 † Kazimierz Górny w 22 r. śmierci
18.00
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo MB Bolesnej: † za zmarłych
polecanych naszej modlitwie w wypominkach rocznych; † Bogdan Niedbała; † Barbara Pisula; † Janusz Lehman; † Irena Dyrdoń; † Władysława
Bigos; † Stefania Karcz; † Stanisława
Zdunek

CZWARTEK – 4 listopada

  6.30
W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Józef Baran
18.00
W intencji Ojca Świętego Franciszka,
biskupów i kapłanów (Koło Radia
Maryja)
18.00 † Krystyna Białas

PIĄTEK – 5 listopada
6.30
18.00
18.00
18.00

†
†
†
†

Irena Milc
Józef Śliwa z wnukiem Józefem
Janusz Lehman
Magdalena i Adam Jęczalik

SOBOTA – 6 listopada

  6.30 † Stefania Karcz
  6.30 † Stanisława Zdunek
  6.30 † Jerzy Kolber w 5 r. śmierci
18.00 † Maria Nycz w 2 r. śmierci
z mężem Emilem

NIEDZIELA – 7 listopada

  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Bronisław Topa z rodzicami i
wnukiem Pawłem
10.00 † Eugenia Jarnot z mężem Edwardem
11.30 † Agnieszka Fajfer w 6 r. śmierci
12.30
Msza Święta chrzcielna
18.00
O błogosławieństwo Boże i opiekę
MB dla mieszkańców Osiedla
Paderewskiego nr 3, 4, 5, 6 i 7

Koło Żywego Różańca – Listopad 2021

Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout
znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.
Intencja parafialna: O łaskę nieba dla zmarłych z naszej parafii.
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. Dawid Surmiak
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

