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3. NIEDZIELA ADWENTU – ROK C

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy
czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo
czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał:
„Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”.
Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im
odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc
lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach
co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do
wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma
On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę
zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Łk 3, 10-18

Ks. Michał Heller twierdzi, że ocena siebie jest tak trudną sztuką, gdyż trzeba wyjść poza siebie, by spojrzeć na siebie z boku.

Jan Chrzciciel bez oporów czy jakiegokolwiek przymusu z pokorą wyznaje, że Jezus jest od niego mocniejszy oraz godniejszy.

„Na głębszych fundamentach wyższy mur stać może, i wyższy rozum tylko na głębszej pokorze” – pisze Adam Mickiewicz.
Rozalia Bajer

ks. Eugeniusz Burzyk

Tworzymy i umacniamy w Bogu naszą górniczą parafię
W sobotę – 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie św. Barbary, uroczystej Mszy Świętej w intencji
górników, w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze, przewodniczył proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk. Przed kościołem wiernych powitała orkiestra górnicza
i poczty sztandarowe naszej kopalni „Brzeszcze” [obecnie „TAURON Wydobycie”], wraz z Księdzem
Proboszczem.
„Wszyscy znaleźliśmy się w naszej parafii z woli Boga. Jesteśmy górnikami, nawet jeśli nie pracujemy w kopalni, bo w taki czy inny sposób odpowiedzieliśmy na Boże powołanie, by tworzyć
i umacniać w Bogu naszą górniczą parafię. Możemy to czynić dzięki pięknemu, dużemu kościołowi,
który powstał z powodu kopalni” – powiedział w kazaniu proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk. Jako wyraz wspólnoty ze zmarłymi górnikami, zaproponował, aby zapalić na ich grobach rozprowadzane
w kościele świece „Caritas”, te same, które znajdą się na naszych wigilijnych stołach. Na zakończenie wyraził radość z powodu licznego uczestnictwa parafian w Mszy Barbórkowej, mimo panującej pandemii. Podziękował dyrektorowi ds. Pracy Bartoszowi Urodzie za okazywaną parafii pomoc
i życzliwość, orkiestrze górniczej za powitalny koncert, a za obecność pocztom sztandarowym oraz
członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich.

Oaza Dzieci Bożych na trampolinach i w kinie
W sobotę – 27 listopada blisko 60 dzieci z Oazy Dzieci Bożych oraz ministranci, pod opieką ks.
Michała i animatorów, udali się na wyjazd integracyjny do Czechowic-Dziedzic. Pierwszym celem
był park trampolin „Parabola”. Dzieci mogły wyszaleć się na wielu trampolinach, poskakać z kilku
metrów na wielki materac, wspiąć się na ściankę, a także „zanurkować” w wielkim basenie gąbek.
Następnym celem wyprawy było kino i film „Pszczółka Maja”. Na koniec nie mogło zabraknąć posiłku w MC Donaldzie.
Cieszymy się obecnością dzieci w naszych wspólnotach; dziękujemy wszystkim animatorom za zaangażowanie w prowadzenie tych grup.

Ogłoszenia parafialne

1. W dzisiejszą niedzielę do puszek składamy
ofiary na organizację pracy duszpasterskiej
i ewangelizacyjnej naszej diecezji.
2. Również dzisiaj, od godz. 8.00 do 13.00, na
piętrze kościoła – w sali ODB [wejście schodami od strony zakrystii], można zaszczepić
się przeciw COVID 19. Pierwszą, drugą i trzecią dawkę będą mogły przyjąć także te osoby, dla których w ubiegłą niedzielę zabrakło
szczepionek z powodu wielu zainteresowanych z innych parafii.
3. W poniedziałek – 13 grudnia zapraszamy na
„Modlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków

i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą
św. roratną o 18.00, po której odbędzie się modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
4. Przypominamy, że w miesiącu grudniu dodatkowa Msza Święta chrzcielna odprawiana
jest w drugi dzień Świąt – 26 grudnia o 12.30.
Nie będzie Mszy chrzcielnej w pierwszą niedzielę stycznia. Kandydatów do chrztu prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej.
5. W Święto Świętej Rodziny, w niedzielę 26 grudnia o 11.30, zostanie odprawiona uroczysta
Msza Święta z okazji jubileuszów małżeńskich. Małżeństwa, które przeżywają swoje

rocznice ślubu, prosimy zgłaszać w zakrystii
lub w kancelarii do niedzieli – 19 grudnia.
6. Przy stolikach z prasą do nabycia świece „Caritas” na stół wigilijny i świąteczny, a także
na groby bliskich, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. Są również
do nabycia czekolady parafialne, takie same,
jakie otrzymały dzieci od św. Mikołaja.
7. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr
49 i 50. Ofiary można wpłacać w zakrystii,
w kancelarii lub na konto parafii. Dziękujemy
mieszkańcom bloków nr 47 i 48 za ofiary
złożone w ubiegłym tygodniu.

8. W przyszłą niedzielę składka specjalna uzupełniająca przeznaczona na prace remontowe i przygotowanie kościoła na Święta Bożego Narodzenia. Do puszek będziemy składać
ofiary na pomoc Syryjskiej Rodzinie, którą objęliśmy opieką.
9. Przy wyjściu z kościoła obok zakrystii można
nabyć opłatki. Oddzielnie składamy ofiary dla
Kościelnego, oddzielnie dla Organisty, w zależności od rejonów, w których dotychczas co
roku roznosili opłatki. Podczas nabywania
opłatków prosimy nie wchodzić do zakrystii.
Opłatki można nabyć codziennie przed i po
każdej Mszy Świętej.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 12 grudnia

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Aleksander Zemlik
Jan Kania w 14 r. śmierci
Maria i Józef Dobrowolscy
Genowefa Cyran
Andrzej Krzak w 2 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 13 grudnia

6.30 † Jadwiga Wróbel
6.30 † Dariusz Nycz
18.00 † Andrzej Golik z ojcem Jerzym

WTOREK – 14 grudnia

6.30 † Adam Głowacki
18.00 † Józef Bednarz z rodzicami

ŚRODA – 15 grudnia

6.30 † Damian Grządziel w 3 r. śmierci
18.00		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo MB Bolesnej: o łaskę zdrowia
dla Tadeusza; † Jan Gajda; † Adelajda
Stykowska; † Eugenia Kutniak; † Halina Urbańczyk w 10 r. śmierci; † Zdzisław Urbańczyk w 7 r. śmierci z rodzicami i teściami; † Józef Krawczyk;
† Janina Lenik; † Bonifacy Jarek; † Józefa Łachut; † Tadeusz Żmuda w 1 r.
śmierci; † Jan Olszowik; † Erika Zajas;
† Cecylia Jabłońska

CZWARTEK – 16 grudnia

6.30 † Zofia i Piotr Skowron
18.00 † Bronisława Witkowska w 4 r. śmierci
18.00 † Marian Baran

PIĄTEK – 17 grudnia

6.30 † Kazimierz Szymla
18.00 † Otylia Jasińska w 10 r. śmierci
18.00 † Krzysztof Hałat

SOBOTA – 18 grudnia

6.30 † Zdzisław Chrapek
18.00 † Eugeniusz Bigos z żoną Władysławą

NIEDZIELA – 19 grudnia

7.00 † Franciszek i Elżbieta Krysta
z wnukiem Wojciechem
8.30 † Ryszard Czudek
10.00 † Henryka Chrapek w 15 r. śmierci
11.30 † Irena Kamińska w 1 r. śmierci
18.00 † Marianna Kwiatek
Zmarli – listopad 2021:
† Jadwiga Wróbel, lat 67
† Kazimierz Szymla, lat 62
† Adam Głowacki, lat 66
† Piotr Pawlus, lat 57
† Jadwiga Pszczelińska, lat 88
† Józef Krawczyk, lat 76
† Janina Lenik, lat 91
† Józefa Łachut, lat 74
† Bonifacy Jarek, lat 76
† Cecylia Jabłońska, lat 69
† Erika Zajas, lat 91
† Władysława Duc, lat 84
† Jerzy Borowczyk, lat 64
† Janina Bąk, lat 75
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