
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słoń-
cu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bez-
radnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć 
będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających 
ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy 
ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wiel-
ką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie du-
cha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupie-
nie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe 
wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten 
dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie 
on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli 
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Sy-
nem Człowieczym”.
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Rozalia BajerRozalia Bajer

Na moście w Cieszynie spotykają się dwa psy. Pies czeski pyta 
polskiego: „Dlaczego idziesz do nas?”. „Idę się najeść, a ty po co 
idziesz do nas?” „Idę się naszczekać”.  
Jezus przestrzega, że człowiek żyjący tylko sprawami doczesny-
mi, oddający się obżarstwu i pijaństwu jest niezdolny do czuwa-
nia, może nie dostrzec przyjścia Jezusa.
Ks. Józef Tischner twierdził, że podstawą wszystkich grzechów 
jest „ociężałość ducha”, która sprawia, że nie dążymy do szczę-
ścia, ograniczając się do używania świata.

Kiedy będzie koniec świata?
Jezus nie powiedział [nie podał daty], kiedy ponownie przyjdzie 
na ziemię, by dokonać sądu ostatecznego. Przestrzega, że za-
wsze powinniśmy być gotowi na ten dzień, wzywa do czujności 
i modlitwy. Dla człowieka wierzącego oznacza to, że nie powinien 
trwać w grzechu, często korzystać z sakramentu pokuty i przyj-
mować Komunię Świętą.

ks. Eugeniusz Burzyk
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Mamy 8 nowych ministrantówMamy 8 nowych ministrantów
W niedzielę – 21 listopada, w Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata, 8 kandydatów zostało przyjętych do 
grona ministrantów. 
Uroczystej Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii 
ks. Eugeniusz Burzyk. Nowi ministranci złożyli przyrze-
czenie, prosząc o wstawiennictwo swojego patrona – św. 
Tarsycjusza. Podczas Mszy śpiewała schola dziecięco-mło-
dzieżowa Oazy Dzieci Bożych. Kandydatów przygotował 
ks. Michał Styła, opiekun ministrantów i dekanalny dusz-
pasterz Służby Liturgicznej, który wygłosił tradycyjne 
[w każdą niedzielę o godz. 11.30], dialogowane kazanie 
dla dzieci. 
Obecnie mamy w parafii 46 ministrantów i lektorów, któ-
rzy solidnie wypełniają swoją służbę. Co tydzień, w każdy 
poniedziałek po Mszy wieczornej, mają swoje spotkania 
formacyjne lektorzy, a w sobotę o godz. 9.00 ministranci. 
Chętnych chłopców do służenia przy ołtarzu zapraszamy 
na zbiórki.



 1. Od dzisiejszej niedzieli – 28 listopada, 15 
minut przed Mszą o godz. 7.00 i 10.00, przez 
cały rok odczytujemy nowe wypominki za 
zmarłych. W przyszłą niedzielę zostaną one 
umieszczone w gazetce parafialnej.

 2. Od poniedziałku – 29 listopada, o godz. 18.00, 
zapraszamy na Roraty.

 3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek i piątek 
spowiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę od 
godz. 9.00 przedświąteczne odwiedziny cho- 
rych [ks. Adam od godz. 08.00]. Odwiedzimy 
jedynie tych, którzy zostaną zgłoszeni. Można 
to uczynić w zakrystii, przed lub po Mszy św. 
oraz w godzinach urzędowania kancelarii.

 4. W sobotę – 4 grudnia wspomnienie św. Bar- 
bary, patronki górników. O godz. 8.00 zapra-
szamy na Uroczystą Mszę Świętą. Przed koś- 
ciołem przywita nas orkiestra górnicza na- 
szej kopalni, z dyrektorem ds. pracy – Barto- 
szem Urodą. Zapraszamy górników: pracują- 
cych, emerytów i rencistów; poczty sztanda- 
rowe, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz parafian. Będziemy modlić się o błogo- 
sławieństwo Boże dla górników i ich rodzin, 
a także w intencji górników zmarłych. Skład-
ka przeznaczona będzie na przygotowanie 
kościoła na Święta Bożego Narodzenia, m.in. 
na zakup choinek, a także przystrojenie koś- 
cioła i całego parkingu. Podczas Mszy zacho- 
wujemy wszystkie zasady sanitarno-epidemicz- 
ne. W tym dniu kancelaria parafialna będzie 
nieczynna. 

 5. Przy stolikach z prasą do nabycia świece 
„Caritas” na stół wigilijny oraz świąteczny, 
a także na groby bliskich, z których dochód 
przeznaczony jest na cele charytatywne.

 6. W tym tygodniu za czystość w kościele i po- 
krycie kosztów wieńca adwentowego odpo-
wiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr 
44, 45, 46. Ofiary można wpłacać w zakrystii, 
w kancelarii lub na konto parafii. Dziękujemy 
mieszkańcom bloków nr 42 i 43 za ofiary 
złożone na ten cel w ubiegłym tygodniu.

 7. W ubiegłym tygodniu została odsłonięta od- 
nowiona duża ceglana ściana wraz z wyre-
montowanym przedsionkiem. Wejście od stro-
ny POM-u jest nadal nieczynne, ponieważ 
czekamy na dostarczenie nowych dębowych 
drzwi. Można jednak już korzystać z kaplicy 
dla rodzin z dziećmi.

 8. W przyszłą niedzielę do puszek składamy 
ofiary dla Kościoła na Wschodzie. Po Mszy 
o godz. 7.00, w kaplicy w dolnym kościele, bę- 
dzie miała miejsce comiesięczna zmianka ró- 
żańcowa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
także osoby, które chciałyby wstąpić do Róż 
Różańcowych. Natomiast o godz.14.00, w dol- 
nej kaplicy kościoła, Msza dla dzieci specjalnej 
troski, ich rodziców oraz opiekunów.

 9. Również w przyszłą niedzielę – 5 grudnia 
przy naszym kościele, od 7.30 do 13.30, moż- 
na będzie zaszczepić się przeciw COVID 
19. Osoby, które 7 listopada zaszczepiły się 
szczepionką firmy Pfizer będą mogły przyjąć 
drugą dawkę, a zaszczepieni pół roku wcze-
śniej, także innymi szczepionkami, trzecią 
dawkę. Dla szczepiących się po raz pierwszy, 
oprócz dwudawkowej szczepionki Pfizera, do-
stępna 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 
można skorzystać bez względu na miejsce 
zamieszkania. Po szczepieniu można otrzy-
mać zaświadczenie.

 10. Z powodu panującej pandemii, w bieżącym 
roku, Kościelny i Organista nie będą rozno-
sić opłatków po domach. Dzisiaj opłatki zo- 
stały poświęcone. Można je nabyć, przy wyj-
ściu z kościoła obok zakrystii, gdzie jest sa- 
moobsługowe stoisko, a także codziennie aż 
do 23 grudnia – przed lub po Mszy Świętej. 
Oddzielnie składamy ofiary dla Kościelnego, 
oddzielnie dla Organisty, w zależności od re-
jonów, w których dotychczas co roku rozno-
sili opłatki. Podczas nabywania opłatków pro- 
simy nie wchodzić do zakrystii.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Od poniedziałku – 29 listopada zapraszamy na RoratyOd poniedziałku – 29 listopada zapraszamy na Roraty
Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy Adwent, a także tradycyjne 
Msze Święte roratnie – o godz. 18.00. W tym roku zatytułowane są 
„Droga do Betlejem”. W trakcie kazań roratnich będziemy poznawać 
najważniejsze miejsca Ziemi Świętej, w których Bóg mówił o przyj-
ściu zapowiedzianego Mesjasza. 
Tradycyjnie zapraszamy na Roraty wszystkich parafian, zwłaszcza 
dzieci z rodzicami. Dzieci codziennie otrzymają obrazki do przy-
klejania na specjalnej planszy, którą otrzymają w poniedziałek, na 
pierwszych Roratach. Każdego dnia będą losować przechodnią figurkę Matki Bożej oraz specjalne 
nagrody. 
Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 28 listopada
  7.00 † Agata Bednarz z mężem i synem
  8.30 † Zofia Włoszczyk w 13 r. śmierci
10.00  O błogosławieństwo Boże dla Pana 

Organisty z okazji imienin
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Jacka z okazji 50. 
urodzin

18.00 † Józef Krawczyk
PONIEDZIAŁEK – 29 listopada
  6.30 † Jan Żak z żoną Anną,  

z rodzicami i teściami
  6.30 † Anna Dragosz z siostrzeńcem Janem
  6.30 † Dariusz Nycz
18.00 † Stefania Karcz
18.00 † Wiktoria Jędrocha w 5 r. śmierci 

z mężem Stanisławem
WTOREK – 30 listopada
  6.30 † Maria Bloch
18.00  † Andrzej Piętoń
ŚRODA – 1 grudnia
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla ks. 

Feliksa z okazji imienin
  6.30 † Mieczysław Noga
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo MB Bolesnej: o łaskę zdrowia 
dla Tadeusza; † za zmarłych poleca- 
nych naszej modlitwie w wypomin- 
kach rocznych; † Teofila Skrzelow-
ska w 13 r. śmierci; † Irena Dyrdoń; 
† Kazimierz Szymla; † Adam Głowac-

ki; † Józef Krawczyk; † Janina Lenik; 
† Tomasz Sonnak w 1 r. śmierci; † Jó- 
zefa Łachut; † Cecylia Jabłońska 

CZWARTEK – 2 grudnia
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Eugenia Kutniak
18.00  Za żywych i zmarłych członków 

Parafialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Irena Lutyńska
18.00 † Za zmarłych kolegów z Koła 

Łowieckiego *Ryś* w Brzeszczach
PIĄTEK – 3 grudnia
 6.30 † Władysława Bigos
18.00  O ulgę w cierpieniu i łaskę zdrowia 

dla chorych, których odwiedza co 
miesiąc ks. Tomasz

18.00 † Stanisław Żaba w 13 r. śmierci
18.00 † Tadeusz Drabek z synem Januszem 

i synową Haliną
SOBOTA – 4 grudnia – Św. Barbary
  6.30 † Józef Rąba w 1 r. śmierci
  6.30 † Mieczysław Noga
  6.30 † Adelajda Stykowska
  8.00  Uroczysta Msza Święta Barbórkowa
18.00 † Barbara Kozioł

NIEDZIELA – 5 grudnia
  7.00 † Piotr Korczyk w 14 r. śmierci
  8.30 † Bogdan Kłaptocz w 1 r. śmierci 

z żoną Anną
10.00 † Czesław Kubasiowski w 26 r. śmierci
11.30 † Paweł Andreas w 4 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Zygmunt Kózka

Koło Żywego Różańca – grudzień 2021Koło Żywego Różańca – grudzień 2021
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa 
Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego. 
Intencja parafialna: O przeżywanie adwentu i czasu świątecznego w postawie we-
wnętrznej czujności i otwartości na Boga i bliźnich.


