
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Moj-
żesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, 
a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi 
potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął 
żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszy-
scy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. 
Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy 
siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci 
tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są 
za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, 
ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie 
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestni-
kami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz 
zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa «Bogiem 
Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Profesor Grzegorz Wrochna zauważa, że obecnie potrafimy odtwo-
rzyć warunki, jakie panowały we Wszechświecie w jednej miliardo- 
wej części sekundy po Wielkim Wybuchu, ale nie wiemy, czym on był.

Ograniczona jest również nasza wiedza dotycząca nieba; mimo tłuma- 
czeń Jezusa, trudno wyobrazić sobie, że dla kobiety, która miała siedmiu 
mężów nie będzie to istotne, a mężowie nie będą o siebie zazdrośni.

„Poeta jest tym, który nie wie, i to go pcha do dalszych poszukiwań, 
przez to może być też bardziej spostrzegawczy niż ktoś, kto wie na 
pewno” – mówiła Wisława Szymborska podczas noblowskiego odczytu.

32. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



Wymieniliśmy największe – 14-metrowe oknaWymieniliśmy największe – 14-metrowe okna
Wymieniliśmy dwa największe okna w kościele, o wysokości 14 metrów i szerokości prawie 1 metra, 
które znajdują się po prawej stronie Krzyża Misyjnego, a także dwie pary podwójnych szklanych 
drzwi przejściowych, prowadzących z chóru na wieżę kościoła. Wymiana każdego okna wpływa na 
zmniejszenie energii zużywanej do ogrzewania kościoła. Kolejne wymienimy, jak będzie odpowied-
nia pogoda, aby nie wyziębić kościoła; najpóźniej wczesną wiosną; tym bardziej że za chwilę roz- 
poczyna się Adwent i Msze roratnie, a zaraz potem Święta Bożego Narodzenia.

Dziękujemy za systematycznie składane ofiary na wszystkie prace remontowe. Ofiary na powyż-
sze prace można wpłacać przez cały tydzień – w kościele lub w zakrystii, a także na konto ban-
kowe 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.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill. Ofiary są wpisywane do kartoteki 
parafialnej, a lista ofiarodawców z poprzedniego tygodnia w każdy poniedziałek jest wywieszana 
w gablocie parafialnej.

ks. Eugeniusz Burzyk 



 1. Z racji obchodzonego w ubiegłym tygodniu 
Światowego Dnia Misyjnego, do puszek skła-
damy dzisiaj ofiary na cele misyjne.

 2. W tym tygodniu, bezpośrednio przed Mszą 
Świętą wieczorną, nadal odczytujemy wypo-
minki jednorazowe za zmarłych. 

 3. W poniedziałek – 7 listopada zapraszamy na 
„Modlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków 
i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą 
o godz. 18.00, po której odbędzie się modli-
twa przed Najświętszym Sakramentem.

 4. W piątek – 11 listopada obchodzimy roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
dlatego modlimy się w intencjach naszej Oj-
czyzny. Msze Święte o 6.30 i 18.00. W tym 
dniu Ksiądz Biskup udziela dyspensy od obo-
wiązku zachowania wstrzemięźliwości od po- 
karmów mięsnych.

 5. W tym tygodniu, wyjątkowo w piątek – 11 lis- 
topada, o godz. 9.00 odbędzie się zbiórka mi-
nistrantów, a o godz. 10.00 spotkanie Oazy 

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne



Adres parafii:
32-626 Jawiszowice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 20; tel. 794 795 794 

 www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Rozalia Bajer; korekta: ks. Tomasz Łata 

Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 6 listopada
  7.00 † Jerzy Kolber w 6 r. śmierci
  8.30 † Stanisław Gibas w 23 r. śmierci
10.00 † Józef Krawczyk w 1 r. śmierci
11.30 † Agnieszka Fajfer w 7 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Piotr Pawlus

PONIEDZIAŁEK – 7 listopada
  6.30 † Wiesław Faruga
18.00 † Maria Nycz w 3 r. śmierci z mężem 

Emilem

WTOREK – 8 listopada
  6.30 † Kazimierz Wójcik
18.00 † za rodziców Bogumiłę i Tadeusza 

Fajfer

ŚRODA – 9 listopada
  6.30 † Wiesław Naparło
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: w inten-
cji Bogu wiadomej; † Bronisława Gó-
rowicz; † Karolina Curzydło; † Rozalia 
Gibas; † Kazimierz Wójcik; † Stani-

sław Ślusarczyk; † Ryszard Zieliński; 
† Stanisław Kozieł († 6.04.2022); † Je- 
rzy Korczyk; † Bronisława Gancar-
czyk; † Ryszard Błazenek

CZWARTEK – 10 listopada
  6.30 † Erika Zajas w 1 r. śmierci,  

† Józef Zajas w 40 r. śmierci  
i † Kazimierz Ziółkowski

18.00 † Stanisław Mizia z rodzicami
PIĄTEK – 11 listopada
  6.30 † Bronisława Nalepa w 13 r. śmierci  

i † Józef Nalepa
18.00 † Helena i Karol Wrona
SOBOTA – 12 listopada
  6.30 † Marta Hojdas
18.00 † Maria Korycińska

NIEDZIELA – 13 listopada
  7.00 † Zbigniew Podosek
  8.30 † Wojciech Pilarski z dziadkami
10.00 † Julia Włoszek w 37 r. śmierci
11.30  Roczki:
18.00 † Filomena i Jan Kozik z zięciem 

Kazimierzem Hanczarem

  Dzieci Bożych. Zapraszamy nowe osoby, któ-
re chciałby dołączyć do tych grup.

 6. W niedzielę – 13 listopada, o godz. 14.00, 
w kaplicy dolnej, Msza dla dzieci specjalnej 
troski, ich rodziców i opiekunów

 7. W bieżącym tygodniu za kwiaty i czystość 
w kościele odpowiedzialni są mieszkańcy os. 
Paderewskiego nr 3 i 4. Ofiary można wpła- 
cać w zakrystii, w kancelarii i na konto parafii. 
Dziękujemy mieszkańcom os. Paderewskiego 
nr 1 i 2 za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 8. Po Mszy młodzież zaprasza do kawiarni na 
piętrze kościoła na kawę, herbatę i domowe 
ciasto.

 9. W przyszłą niedzielę – 13 listopada składka 
specjalna na wymianę okien i prace związane 
z przyłączeniem kościoła do sieci gazowej, 
czyli na ogrzewanie kościoła.

 10. Również w przyszłą niedzielę będziemy goś-
cić alumnów z Seminarium Duchownego w Kra- 
kowie, gdzie studiują klerycy z naszej diecezji. 
Kazania na wszystkich Mszach św. wygłosi 
Ksiądz Diakon. Po Mszy św. o 11.30, Klerycy 
spotkają się z dziećmi, młodzieżą i Służbą Li- 
turgiczną. Do puszek będziemy składać ofia-
ry na działalność naszego Seminarium, a przy 
stolikach z prasą można będzie nabyć pismo 
seminaryjne, o życiu i formacji na tej uczelni.


