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33. Niedziela Zwykła – Rok B

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.
Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów
i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie
się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków
i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy,
gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we
drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale
moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt
nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.
Mk 13, 24-32

„Prawdziwe opium dla ludu to wiara w nicość po śmierci. Ogromna
pociecha w tym, że za nasze świństwa, upadki, tchórzostwa, morderstwa nie będziemy sądzeni” – pisze Czesław Miłosz.

Jezus wiele razy przypomina o sądzie, o tym, że każdy musi rozliczyć się przed Bogiem ze swojego życia. Także dzisiaj mówi, że
zbierze swoich wybranych z czterech stron świata.

Święta

Sara wyznaje: „Trzech rzeczy się boję: kiedy moja dusza
odłączy się od ciała, kiedy pierwszy raz stanę przed Bogiem i kiedy w dniu sądu zapadnie na mnie nieodwołalny wyrok”.
Rozalia Bajer

ks. Eugeniusz Burzyk

Nowa kuchnia na zapleczu Sali Konferencyjnej

Od dwóch tygodni na zapleczu Sali Konferencyjnej, w której remont generalny odbył się wiosną
tego roku, czynna jest nowa kuchnia, przeznaczona tylko i wyłącznie dla działających w parafii
grup formacyjnych, zarówno dziecięcych, młodzieżowych, jak i dorosłych. Kuchnia została zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb i wymiarów tego pomieszczenia, w którym jest nowa instalacja elektryczna, oświetlenie, a także została doprowadzona zimna i ciepła woda. Oprócz filtra
węglowego, jest również wentylator dużej mocy, odprowadzający zużyte powietrze na zewnątrz.
W kuchni znajduje się czteropalnikowa płyta indukcyjna, odpowiedni piekarnik, duża lodówka z zamrażalnikiem, zlewozmywak i zmywarka. W najbliższych dniach zakupione zostaną talerze, sztućce, filiżanki, odpowiedenie garnki i patelnie, a także wiele innych rzeczy potrzebnych w kuchni.

Ogłoszenia parafialne
1.		Do puszek składamy dzisiaj ofiary ma działalność ewangelizacyjną i duszpasterską naszej bielsko-żywieckiej diecezji.
2. Przy stolikach z prasą można nabyć odpustowe „Krówki Jawiszowickie”, zaprojektowane i wyprodukowane dla naszej parafii.
3. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych
Bloków nr 36, 38, 40. Ofiary można wpłacać
w zakrystii, w kancelarii lub na konto bankowe parafii. Dziękujemy mieszkańcom bloku
nr 35 za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.
4.		Dziękujemy również za ofiary złożone podczas dzisiejszej składki specjalnej. W ubie-

głym tygodniu uruchomiliśmy nową kuchnię
na piętrze kościoła, ale pozostało do zapłacenia jeszcze kilka rachunków. Kuchnia wykorzystywana będzie tylko i wyłącznie do działalności duszpasterskiej i ewangelizacyjnej.
5. W przyszłą niedzielę – 21 listopada składka
specjalna uzupełniająca na prowadzone prace remontowe, wyposażenie nowej kuchni,
a przede wszystkim na zapłacenie za 16 ton
opału do ogrzewania kościoła.
6. Również w przyszłą niedzielę, jak w każdą
trzecią niedzielę miesiąca, do puszek będziemy składać ofiary na pomoc Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 14 listopada

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		
18.00 †

Irena Lutyńska
Stanisław Kolasa w 25 r. śmierci
Julia Włoszek w 36 r. śmierci
Roczki: Aleksander Ochman
Stanisław Gibas

6.30
6.30
6.30
18.00
18.00

Krzysztof Łęczycki w 1 r. śmierci
Krzysztof Hałat
Józefa Okulewicz z mężem
Konstancja Gocal w 2 r. śmierci
Danuta Łacek

PONIEDZIAŁEK – 15 listopada
†
†
†
†
†

WTOREK – 16 listopada

6.30 † Gertruda Chrostek
18.00 † Józef Młynek

ŚRODA – 17 listopada

6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Stefania Karcz
Krzysztof Hałat
Za parafian
Intencje modlitewne przez wstawiennictwo MB Bolesnej: † Janina Wykręt
w 7 r. śmierci; † Irena Dyrdoń; † Kazimiera i Ignacy Sukiennik; † Dariusz

Nycz; † Jadwiga Wróbel; † Kazimierz
Szymla; † Adam Głowacki

CZWARTEK – 18 listopada
6.30 † Barbara Pisula
6.30 † Bogdan Niedbała
18.00 † Maria Różycka

PIĄTEK – 19 listopada

6.30 † Krzysztof Hałat
18.00 † Janina Wykręt z rodzicami
i siostrami

SOBOTA – 20 listopada

6.30 † Władysława Bigos
6.30 † Janusz Lehman
18.00 † Janina i Mieczysław Firganek

NIEDZIELA – 21 listopada

7.00 †
8.30 †
10.00 †
11.30		

Marek Fajfer w 8 r. śmierci
Zofia Kubik w 2 r. śmierci
Jan Heflich z rodzicami i teściami
Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże
oraz opiekę MB dla Małgorzaty
i Jerzego Kojm
18.00 † Anna i Henryk Sójka
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