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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
„Uważajcie, czuwaj-

cie, bo nie wiecie, kie-
dy czas ten nadejdzie. 
Bo rzecz ma się po-
dobnie jak z człowie-
kiem, który udał się 
w podróż. Zostawił 
swój dom, powierzył 
swoim sługom stara-

nie o wszystko, każ-
demu wyznaczył za-
jęcie, a odźwiernemu 
przykazał, żeby czu-
wał. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, kiedy 
pan domu przyjdzie: 
z wieczora czy o pół-
nocy, czy o pianiu 

kogutów, czy ran-
kiem. By niespodzia-
nie przyszedłszy, nie 
zastał was śpiących. 
Lecz co wam mówię, 
mówię wszystkim: 
Czuwajcie!”.

Mk 13, 33-37

Bruno Schulz pisze, że ziemia nie zauważy Mesjasza: „Ludzie obudzą się z popołudniowej 
drzemki i nic nie będą pamiętali”.

Jezus nie mówi o zwykłym śnie, tylko o sposobie życia, kiedy to człowiek nie widzi, albo nie 
chce widzieć, swojego stanu.

W filmie Senność nieuleczalnie chory Robert obawia się, że po śmierci pójdzie do piekła,  
gdzie zobaczy, ile stracił „śpiąc”. 

Czy sen może być szkodliwy?
Sen jest z natury rzeczą dobrą, konieczną do 
życia i efektywnego działania. Klemens Alek-
sandryjski, przestrzegając przed nadużywa-
niem snu, porównał śpiącego człowieka do 
nieprzydatnego trupa. Uważał, że każdy chrze-
ścijanin powinien wstawać kilka razy w nocy, 
by oddać cześć Bogu. W niektórych zakonach 
kontemplacyjnych zakonnicy przerywają sen  
i gromadzą się w nocy na specjalne modlitwy.

O jakim śnie mówi Jezus?
Nie jest to zwykły sen, ale stan braku ła-
ski uświęcającej, czyli świadome trwanie  
w grzechu ciężkim – śmiertelnym. Jego 
przyczyną może być brak życia religijnego, 
oziębłość duchowa, uwikłanie się w sprawy 
doczesnego świata związane z tym, co ciele-
sne i materialne.

ks. Eugeniusz Burzyk



Czym jest Adwent?
Okres roku liturgicznego bę- 
dący duchowym przygoto- 
waniem do Uroczystości Na- 
rodzenia Pańskiego. Nazwa 
pochodzi z języka łacińskie- 
go od słowa adventus ozna-
czającego „przyjście” [cho-
dzi o przyjście – narodzenie 
Jezusa]. W szerszym zna-
czeniu jest przypomnieniem 
o ostatecznym przyjściu Je- 
zusa przy końcu świata [o tym 
mówią czytania i teksty msza- 
lne pierwszej części tego 
okresu – do 16 grudnia włą- 
cznie]. W pierwszą niedzie-
lę Adwentu rozpoczyna się 
w Kościele nowy rok liturgiczny. Pierw-
sze wzmianki na temat Adwentu pochodzą  
z IV wieku. W Rzymie zwyczaj ten utrwalił się  
w VI wieku. 

Jak długo trwa Adwent?
Początkowo trwał pełne cztery tygodnie przed 
świętami. Obecnie obejmuje tylko cztery nie-
dziele poprzedzające Wigilię, z których ostatnia 
może przypadać 24 grudnia. Adwent najdłuż-
szy jest wtedy, gdy Wigilia jest w sobotę: za-
czyna się 27 listopada i tylko w tym przypad-
ku trwa 28 dni, czyli cztery pełne tygodnie. 
Najkrótszy – gdy Wigilia wypada w niedzielę: 
zaczyna się 3 grudnia i trwa 22 dni. Adwent 
kończy się w dniu Wigilii – 24 grudnia przed 
nieszporami [wieczorną liturgiczną modlitwą 
kościoła].

Czy w Adwencie można urządzać zabawy?
Czwarte przykazanie kościelne nakazuje, by  
w okresach pokuty powstrzymywać się od 
udziału w zabawach. Adwent nie jest czasem 
pokuty, ale radosnym oczekiwaniem na na-

rodzenie Jezusa. Okres ten 
związany jest jednak z mo-
dlitwą i refleksją nad swoim 
życiem w aspekcie ostatecz-
nego przyjścia Jezusa przy 
końcu świata. Mimo, iż nie 
ma w Adwencie prawnego 
zakazu [w sensie grzechu] 
urządzania na przykład ślu-
bów, to jednak zgodnie z tra-
dycją wierni powstrzymują 
się wtedy od organizowania 
tych uroczystości. To samo 
dotyczy zabaw czy dysko-
tek, które trudno pogodzić ze 
skupieniem towarzyszącym 
refleksji.

Na czym polega adwentowa czujność?
To czujność chrześcijańska – życie zgodne  
z przykazaniami i Ewangelią, której podstawą 
jest modlitwa i codzienny kontakt z Bogiem. 
Wyrazem czujności jest częste uczestniczenie 
w Eucharystii i sakramentalna spowiedź. 



1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu. Można 
nabyć książkę proboszcza pt. „Adwentowa re-
animacja”. Po każdej Mszy Ksiądz Proboszcz 
będzie podpisywał zakupione książki. 

2. Msze roratnie w na-
szym kościele codzien-
nie od poniedziałku do 
piątku o godz. 18.00. 
Prosimy rodziców i wy- 
chowawców, aby zachę-
cili dzieci do codzienne-
go uczestnictwa. 

3. Począwszy od dzisiejszej niedzieli tygodnik 
parafialny „Mater Dolorosa” drukujemy w no-
wej szacie graficznej: w formacie A4, w kolorze  
i odpowiednio dużą czcionką, tak, by ludzie 
chorzy i starsi mieli odpowiedni komfort czy-
tania. Koszt takiej gazetki jest o wiele większy 
niż poprzedniej. Mamy do Was pełne zaufanie, 
dlatego ofiara nadal będzie dowolna. Liczymy 
na zrozumienie i ofiarność; dotychczas nigdy 
się na niej nie zawiedliśmy.

4. Nadal trwa Kiermasz Papieski, 
podczas którego za dowolną ofia-
rę można nabyć cenne książki. 
Dochód w całości przeznaczony 
jest na prace remontowe.

5. Począwszy od 1 grudnia – zgodnie tradycją 
– w naszej parafii będą roznoszone po do-
mach opłatki. Jedynymi oso- 
bami reprezentującymi para-
fię są Kościelny i Organista. 
Opłatki, które będą roznosić, 
zostały poświęcone, co dla 
ludzi wierzących powinno być bardzo ważne. 
Niech ofiary składane z tej okazji będą wyrazem 
Waszej wdzięczności za ich wieloletnią i ofiarną 
służbę na rzecz naszej parafii.

6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i zło-

żoną ofiarę mieszkańcom bloku nr 5 z Osie-
dla Paderewskiego. W tym tygodniu prosimy  
o to mieszkańców bloku nr 6. 

7. W najbliższy czwartek – 4 grudnia obchodzimy 
wspomnienie św. Barbary, patronki górników. 
W tym dniu zapraszamy 
na uroczystą Mszę Świętą  
o godz. 8.00. Prosimy chór 
parafialny „Canticum no-
vum”, naszą scholę, górni-
ków z KWK „Brzeszcze” ze 
swoim sztandarem, panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich 
w strojach regionalnych, młodzież i wszystkich 
parafian. Jednak przede wszystkim zaprasza-
my górników, zarówno tych pracujących, jak  
i emerytów i rencistów. Obecni będą  przedsta-
wiciele dyrekcji KWK „Brzeszcze”.

8. W bieżącym ty-
godniu I czwartek, 
piątek i sobota mie-
siąca. W czwartek 
spowiedź od 17.00 
do 18.00, w piątek 
od 16.00 do 18.00. 

9. W najbliższą sobotę przed-
świąteczne odwiedziny cho- 
rych parafian. Są oni skar-
bem Kościoła; każdego dnia 
czujemy siłę modlitw za-
noszonych przez nich do 
Boga w intencji kapłanów  
i całej naszej parafii.

10. W przyszłą niedzielę o godz. 
12.30 Msza chrzcielna. Konfe-
rencja dla rodziców i chrzestnych  
w sobotę o 17.30.

11. Dziękujemy za ofiary na potrzeby kościoła  
i przeprowadzanych remontów.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
30 listopada – 7 grudnia 2014



NIEDZIELA – 30 listopada
  7.00 + Maria i Kazimierz Panuś
  8.30 + Edward Fajfrzyk w 30 r. śm. 
 z rodzicami i teściami
10.00 O Boże Błog. dla Dominika w 18 r. ur.
11.30 O zdrowie i Błog. Boże dla ks. Andrzeja 

Ciesielskiego i ks. Andrzeja Pacholika  
z okazji imienin (NSPJ)

18.00 + Franciszek i Wiktoria Widlarz

PONIEDZIAŁEK – 1 grudnia
  6.30 + Helena Kawka
  6.30  + Witold Wójtowicz
18.00 + Jerzy Ziółkowski

WTOREK – 2 grudnia
  6.30 + Maria Pal
  6.30  + Witold Wójtowicz
18.00 + Stanisław Żaba w 6 r. śm.
18.00  + Irena Chrapek

ŚRODA – 3 grudnia
  6.30  + Helena Kawka
  6.30  + Zofia Słoniec
  6.30  + Tadeusz Drabek w 1 r. śm.
18.00 Wotywna o MB Bolesnej: za ++ z rocz-

nych wypominków, + Czesław Stokło-
sa, + Helena i Stefan Wilk z rodzicami, 
za kapłanów, Dziękczynna za dar życia 
Bartoszka, O szczęśliwą operację dla 
Zdzisława

CZWARTEK – 4 grudnia
  6.30  + Maria Pal
  6.30  + Tadeusz Jarosz
  6.30 + Joanna Sałata w 3 r. śm.

  8.00 W intencji górników
  8.00 W intencji kobiet pracujących w Zakła-

dzie Przeróbczym KWK Brzeszcze
18.00  W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 5 grudnia
  6.30 + Kazimierz Guzy
  6.30 + Irena Chrapek
  6.30 + Eugeniusz Miłkowski
  6.30 + Jerzy Rodak
18.00 O dobre przeżycie Adwentu (NSPJ)

SOBOTA – 6 grudnia
  6.30 + Zofia Chowaniec
  6.30 + Janina Gawron
  6.30  + Janina Giełdoń w 10 r. śm. z rodzicami
  6.30  + Kazimierz Guzy
18.00 Za parafian

NIEDZIELA – 7 grudnia
  7.00 + Piotr Korczyk w 7 r. śm.
  8.30 + Stanisław Szałaśny w 1 r. śm.
10.00 + Maria Dobrowolska w 16 r. śm.
11.30 Dziękczynna, o zdrowie, Błog. Boże 
 dla Anety w 18 r. ur.
12.30 Msza Chrzcielna
18.00 + Józef Bednarz

Konto parafii:  
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze

27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Adres parafii: ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794
Strona internetowa parafii: www.materdolorosa.pl 

Redakcja: parafia@materdolorosa.pl
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