
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzesz-
ników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż 
ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca 
do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze 
mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła». Powiadam wam: Tak 
samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się 
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy 
nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta mając dziesięć 
drachm zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata 
domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza 
przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam 
drachmę, którą zgubiłam». Tak samo, powiadam wam, radość po-
wstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.

Łk 15, 1-10
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Mark Twain wysłał do dziesięciu swych przyjaciół telegramy o iden-
tycznej treści: „Uciekaj natychmiast. Wszystko się wydało”. Wszyscy 
opuścili miasto bez zastanowienia.

Faryzeusze i uczeni w Piśmie zarzucali Jezusowi, że utrzymuje kontak-
ty z celnikami i grzesznikami, jednak to właśnie oni, nie grzesznicy, byli 
przez Jezusa tyle razy krytykowani.

Ojciec Joachim Badeni wyznał, że często kiedy spowiadał, odnosił wra-
żenie, iż penitent jest lepszy ode niego, bo on w sytuacji niejednego 
grzesznika postąpiłby o wiele gorzej.

24. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



Nowa rozdzielnia prądowa oraz instancja elektrycznaNowa rozdzielnia prądowa oraz instancja elektryczna
W remontowanym pomieszczeniu kotłowni zainstalowano nową rozdzielnię prądową, sterującą na-
pięciem nie tylko w kotłowni, ale także w pomieszczeniach sąsiednich podpiwniczenia kościoła. 
Wymieniono główny kabel zasilający (ok. 60 mb) [typ N2XH-j 5 10mm], stosowany w strefach po-
żarowych. Użyty kabel elektroenergetyczny o żyłach miedzianych, izolacji z polietylenu sieciowego 
[2X] nierozprzestrzeniającego płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów podczas 
spalania, z żyłą ochronną [J] spełnia obecne normy zasilania. Reszta instalacji została wykonana 
w całości w miedzi z żyłą ochronną PE.
Obwody zabezpieczono wyłącznikami różnicowo-prądowymi i przeciwporażeniowymi. Wykonano 
instalację zabezpieczającą przed niekontrolowanym wypływem gazu, wyposażoną w centralę, po-
łączoną z czujnikiem gazu, systemem ostrzegawczym [syrena optyczno-akustyczna] i elektroza-
worem, odcinającym dopływ gazu do budynku, w razie wykrycia nieszczelności w pomieszczeniu 
kotłowni.
Zainstalowano 14 lamp, 15 sztuk gniazd 230 V i 2 gniazda mocy 400 V. Wykonano okablowanie 
automatyki dla sterowania kotłów gazowych wraz z pompami CO i czujnikiem pogodowym, a także 
nowe zasilanie do szopki bożonarodzeniowej na zewnątrz kościoła.

W najbliższą niedzielę – 11 września składka specjalna na zapłacenie rachunków za ww. 
prace, a w przyszłą niedzielę – 18 września składka uzupełniająca. Bóg zapłać za ofia-
ry składane na powyższe cele. Mamy jeszcze do zapłacenia część rachunków za 3 pie- 
ce, kolektor oraz instalację w kościele. Ofiary można wpłacać przez cały tydzień 
– w kościele lub w zakrystii, a także na konto bankowe parafii: Bank Spółdzielczy 
w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001 – z odpowiednim 
dopiskiem. Jest także możliwość wpłaty na parafialnej stronie internetowej: www.ma-
terdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill.

ks. Eugeniusz Burzyk



 1. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Wychowania. 
Do puszek składamy ofiary na Uniwersytet Ja- 
na Pawła II w Krakowie, który również dla na- 
szej diecezji spełnia rolę naukową i wychowaw- 
czą. Studiują w nim klerycy, kapłani i kate-
checi z naszej diecezji.

 2. Dzisiaj, o godzinie 14.00, w dolnej kaplicy koś- 
cioła, Msza Święta dla dzieci specjalnej tros-
ki, ich rodziców i opiekunów.

 3. We wtorek – 13 września zapraszamy na na- 
bożeństwo fatimskie, które poprowadzi ks. 
Adam. O 17.30 procesja fatimska wokół koś-
cioła, w czasie której odmówimy różaniec, 
a o 18.00 Msza św. O zaangażowanie w pro-
wadzenie różańca prosimy VI Różę Kobiet. 
Składka przeznaczona będzie na cele dusz-
pasterskie i ewangelizacyjne. Na Mszę i ró- 
żaniec można zamawiać intencje modlitewne.

 4. W środę – 14 września, od 16.00 do 18.00, za- 
praszamy do spowiedzi przed odpustem pa- 
rafialnym. Kancelaria parafialna w tym dniu 
będzie nieczynna. Okazja do spowiedzi w na- 
szym kościele jest także codziennie: rano 
od 6.10, a wieczorem podczas adoracji Naj-
świętszego Sakramentu od godz. 17.30.

 5. W czwartek – 15 września, w dzień parafial-
nego odpustu ku czci MB Bolesnej, Msze 
Święte o godz. 7.00, 8.30, 16.30, a o 18.00 
– uroczysta suma odpustowa, na którą zapra-
szamy chór parafialny, poczty sztandarowe 
górników i strażaków oraz członkinie Koła Gos- 
podyń Wiejskich. Sumie odpustowej przewo-
dniczyć będzie wikariusz generalny naszej 
diecezji – ks. dr Marek Studenski. W tym dniu 
całodzienna adoracja Najświętszego Sakra-
mentu będzie w kościele.

 6. W piątek – 16 września, po Mszy wieczornej, 
w kościele odbędzie się spotkanie rodziców 
dzieci, które w tym roku będą przygotowywać 
się do I Komunii Świętej w naszej parafii.

 7. W sobotę – 17 września nasz dekanat orga-
nizuje wyjazd na Diecezjalną Pielgrzymkę 
Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapisy 
w zakrystii do 12 września; prosimy o poda-
nie numeru PESEL. Wyjazd o 7.30 z parkin-
gu przed kościołem; powrót ok. 16.00.

 8. Jest już dostępna nowa Księga intencji mszal-
nych na rok 2023. Intencje prosimy zamawiać 

w godzinach urzędowania kancelarii oraz 
bezpośrednio po Mszach.

 9. Przy stolikach z prasą do nabycia parafial-
ne latarki ledowe do zawieszania w pojaz- 
dach, książka ks. Dawida, różańce z krzyżem 
św. Benedykta, które chronią przed niebez-
pieczeństwami oraz różańce z relikwiami św. 
Siostry Faustyny.

 10. Wydawnictwo „Niedzieli” informuje, że cena 
egzemplarza wzrosła do 10 zł; cena „Gościa 
Niedzielnego” to na razie 8 zł, koszt wydru-
ku egzemplarza „Mater Dolorosa” – 3 zł. Dzi-
siaj polecamy zdjęcia i informację na temat  
instalacji nowej rozdzielni prądowej.

 11. W tym tygodniu za kwiaty i czystość w koś-
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych 
Bloków nr 19, 24 i 32. Ofiary można wpłacać 
w zakrystii, w kancelarii i na konto parafii. 
Dziękujemy mieszkańcom Starych Bloków 
nr 22 i 23 za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.

 12. W przyszłą niedzielę – 18 września składka 
specjalna uzupeniająca na prowadzone pra- 
ce remontowe, przede wszystkim na wymianę 
sieci elektrycznej w podpiwniczeniu kościoła, 
łącznie z rozdzielnią, sterującą oświetleniem.

 13. Również w przyszłą niedzielę obchodzić bę- 
dziemy Światowy Dzień Środków Społeczne-
go Przekazu. Do puszek będziemy składać ofia- 
ry na Diecezjalne Radio „Anioł Beskidów”, 
którego audycji słuchamy również na tere-
nie naszej parafii.

 14. Po Mszy Świętej młodzież zaprasza do kawiar- 
ni na piętrze kościoła na kawę, herbatę, do-
mowe ciasto, oryginalne napoje i desery.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Zmarli – sierpień 2022:
† Grażyna Pala, lat 68
† Elżbieta Wolf, lat 93
† Beata Bratus-Wierdanek, lat 54
† Augustyn Duc, lat 87
† Zbigniew Podosek, lat 62
† Artur Tyclik, lat 34
† Aleksandra Gawęda, lat 75
† Henryka Kozłowska, lat 78
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27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 11 września
  7.00 † Teofila Chowaniec w 1 r. śmierci
  8.30 † Jarosław Górnicki
10.00 † Irena Chrapek w 8 r. śmierci
11.30  Roczki: Franciszek Połącarz
18.00 † Władysław Marcińczyk  

z rodzicami i teściami
PONIEDZIAŁEK – 12 września
  6.30 † Anna i Franciszek Pydych
  6.30 † Bartosz Łęcki
  6.30 † Józef i Albina Kokoszka
18.00 † Agnieszka i Jan Juras
18.00 † Jarosław Górnicki
WTOREK – 13 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: O bło- 
gosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę 
MB Fatimskiej dla członkiń VII Róży 
Kobiet p.w. św. Barbary; O błogosła-
wieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB 
dla Karola Nowaka z okazji 80. uro-
dzin; † Helena Kudłacik z mężem Ka- 
zimierzem i córką Haliną; † Augustyn 
Duc; † Maria i Tadeusz Łagos; † Krzy-
sztof Hałat w 1 r. śmierci z rodzicami; 
† Marian Hałat z rodzicami; † Włady-
sław Stopa; † Jacek Korczyk; † Wiesław 
Pucka; † Bogusława Baran; † Stani- 
sław Kozieł (†6.04.2022); † Władysła-
wa Zielińska; † Stefania Gałek; † Ry-
szard Błazenek; † Halina Czopek; 
† Bartosz Łęcki

ŚRODA – 14 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
  6.30 † Stanisława Ptaszek
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Hele- 
na Suwała; † Grażyna Pala; † Stanisław 
Winczowski z synem Janem; † Zbig-
niew Podosek; † Henryka Kozłowska; 
† Andrzej Bielenin; † Ryszard Zieliński

CZWARTEK – 15 września, Odpust 
parafialny ku czci MM Bolesnej
  7.00 † Jarosław Górnicki
  8.30  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o dalsze błogosławień- 
stwo Boże i opiekę MB dla Marii 
Kopeć z okazji 75. urodzin

16.30 † Józef Kamiński
18.00  Suma odpustowa za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Piotr 
i Stanisława Borowieccy z synami: Zdzi- 
sławem, Krzysztofem i Janem; † Jan 
Kotłowski w 51 r. śmierci z rodzicami 
i teściami; † Stanisława Piotrowska; 
† Beata Bratus-Wierdanek; † Elżbieta 
Wolf; † Zbigniew Podosek; † Artur Ty- 
clik; † Aleksandra Gawęda; † Anna Waw- 
rzyczek; † Marek Maciejczyk; † Mie- 
czysław i Jadwiga Chromy; † Sławo-
mir Patyk; † Bronisław Kubik; † Waleria 
Szostek; † Helena Bojda; † Stanisława 
Mateja; † Halina Czopek; † Maria Buł- 
hak; † Jerzy Szaflarski; † Adam Sosno-
wiec; † Mariusz Dziedzic; † Stanisław 
Kozieł († 6.04.2022); † Edward Jakó-
bik; † Bronisława Gancarczyk

PIĄTEK – 16 września
  6.30 † Aniela Paszek z rodzicami i teściami
18.00 † Anna i Teofil Wiertel
18.00 † Jarosław Górnicki
SOBOTA – 17 września
  6.30 † Natalia Juras w 17 r. śmierci  

z mężem Janem
  6.30 † Jarosław Górnicki
18.00 † Edward Pasałka w 9 r. śmierci
NIEDZIELA – 18 września
  7.00 † Maria Stawowczyk
  8.30 † Irena Lutyńska w 1 r. śmierci z mężem 

Władysławem w 40 r. śmierci
10.00 † Bronisława i Zdzisław Kózka
11.30 † Jarosław Górnicki
18.00 † Józef Krawczyk


