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32. Niedziela Zwykła – Rok B

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się
uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają
domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym
surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do
skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej
ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem
wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.
Mk 12, 38-44

„Kolekcjonowanie kart kredytowych nie może prowadzić do
szczęśliwego życia. Musimy wreszcie to pojąć. Pieniądze są
symbolem niczego” – przestrzega Vittorino Andreoli.

Nikt

nie oczekiwał, by uboga wdowa wrzucała do skarbony
cokolwiek. Kim może być osoba, która sama żyjąc w biedzie,
przeznacza wszystkie pieniądze dla potrzebujących?

„Obdarowywać szczęściem będą ci, którzy sami są szczęśliwi
i którym smakuje życie, którzy mają poczucie dobrego sprawstwa
i którzy lubią ludzi” – twierdzi Bogdan de Barbaro.
Rozalia Bajer

ks. Eugeniusz Burzyk

Przygotowanie do Bierzmowania w naszej parafii
i zaproszenie na spotkania Oazy Młodzieżowej
Uczniowie klas 8 szkoły podstawowej rozpoczęli w październiku, w parafii Matki Bożej Bolesnej
w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze, spotkania przygotowujące ich do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania. Parafia przygotowuje do tego Sakramentu w oparciu o program „Młodzi na progu”,
którego ideą są spotkania w małych grupach formacyjnych. Kandydaci rozpoczynają spotkanie
wspólną niedzielną Eucharystią o godz. 8.30, po której jest konferencja ks. Dawida Surmiaka, a następnie spotkania w grupach, prowadzone przez przygotowaną do tego kadrę parafian, głównie
starszej młodzieży. Przygotowanie do Bierzmowania rozpoczęło 128 osób. Polecamy modlitwie zarówno kandydatów, jak i ks. Dawida wraz z animatorami. Równocześnie ks. Dawid zaprasza na cotygodniowe spotkania oazowe młodzież klas 7 i 8 szkoły podstawowej, a także szkół ponadpodstawowych. Spotkania odbywają się w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej.

Ogłoszenia parafialne
1. W dzisiejszą niedzielę przy naszym kościele,
od godz. 7.30 do 13.30, można zaszczepić się
przeciw COVID 19. Osoby, które 3 października zaszczepiły się szczepionką firmy Pfizer
będą mogły przyjąć drugą 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 do-

wodu osobistego lub innego dokumentu z numerem PESEL. Ze szczepienia może skorzystać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania. Bezpośrednio po szczepieniu można
otrzymać zaświadczenie [certyfikat].
2. W poniedziałek – 8 listopada zapraszamy na
Modlitwę Matek w intencji dzieci, wnuków
i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą
o 18.00, po której odbędzie się Modlitwa przed
Najświętszym Sakramentem. Przypominamy
zarówno uczestnikom, jak i prowadzącym mo-

dlitwy, o zachowaniu zasad sanitarnych: odpowiednich odstępach i obowiązku założonej
maski, zasłaniającej usta i nos.
3. Przy stolikach z prasą można nabyć odpustowe „Krówki Jawiszowickie”, zaprojektowane oraz wyprodukowane specjalnie dla naszej parafii.
4. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy Starego Bloku nr 35. Ofiary można wpłacać w zakrystii,
w kancelarii lub na konto bankowe parafii.
Dziękujemy mieszkańcom bloków nr 33 i 34
za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.
5. Dziękujemy również za ofiary złożone na remont kościoła. W ubiegłym tygodniu wymie-

niliśmy dwa okna przy wejściu od strony POM-u,
w tym jedno z największych w kościele. W najbliższych dniach prace w przedsionku zostaną ukończone. Jednak nowe dębowe drzwi mają być gotowe dopiero za ok. 3 tygodnie.
6. W sobotę – 13 listopada, o godz. 18.00, Msza
Święta na rozpoczęcie Synodu Diecezjalnego, zakończona nabożeństwem do Ducha Św.
7. W przyszłą niedzielę – 14 listopada składka
specjalna na prowadzone prace remontowe,
a przede wszystkim na zakupienie opału do
ogrzewania kościoła. W najbliższym tygodniu
musimy zapłacić za 16 ton węgla, który już jest
w naszej kotłowni. Do puszek będziemy składać ofiary na potrzeby diecezji.

Intencje mszalne
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

PONIEDZIAŁEK – 8 listopada

6.30 † Maria i Teofil Fajferek oraz † Anna
i Franciszek Bułka
6.30 † Marian Baran
18.00 † Janina Baklarz w 1 r. śmierci

WTOREK – 9 listopada

6.30		 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę MB dla Leokadii z okazji
80. urodzin
18.00		 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę MB dla Wiesława Hotloś
z okazji urodzin
18.00 † Maria i Emil Nycz

ŚRODA – 10 listopada

6.30 † Marian Baran
18.00		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo MB Bolesnej: † Stanisław Krasoń w 1 r. śmierci; † Stanisław Mizia
z rodzicami; † Mieczysław Noga; † Ade-

lajda Stykowska; † Eugenia Kutniak;
† Władysława Bigos; † Władysław Kubator; † Irena Milc; † Danuta Łacek;
† Józef Młynek

CZWARTEK – 11 listopada

6.30 † Bronisława Nalepa w 12 r. śmierci
z mężem Józefem
18.00 † Helena i Karol Wrona

PIĄTEK – 12 listopada
6.30 † Marian Baran
18.00 † Maria Korycińska

SOBOTA – 13 listopada

6.30 † Anna i Kazimierz Gembala
6.30 † Grzegorz Komendera w 1 r. śmierci
18.00 † Teofila i Stefan Guga w 1 r. śmierci

NIEDZIELA – 14 listopada

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		
18.00 †

Irena Lutyńska
Stanisław Kolasa w 25 r. śmierci
Julia Włoszek w 30 r. śmierci
Roczki: Aleksander Ochman
Stanisław Gibas

Statystyka – październik
Zmarli:
† Irena Dyrdoń, lat 69
† Dariusz Nycz, lat 56
† Mieczysław Noga, lat 78
† Adelajda Stykowska, lat 90
† Eugenia Kutniak, lat 84
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