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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta 

w Galilei, zwanego Nazaret, Dziewicy po-
ślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź po-
zdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». 
Ona zmieszała się na te słowa i rozwa-
żała, co miałoby znaczyć to pozdrowie-
nie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, które-
mu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki 
i będzie nazwany Synem Najwyższego,  
a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. 
Będzie panował nad domem Jakuba na 

wieki, a Jego panowaniu nie będzie koń-
ca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jak-
że się to stanie, skoro nie znam męża?» 
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty 
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się 
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, 
poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, która uchodzi 
za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma 
nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: 
«Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według twego słowa». Wtedy od-
szedł od Niej anioł.

Łk 1, 26-38

Święty Anzelm twierdził, że Bóg pewnych rzeczy uczynić nie może. Na przykład sprawić, aby to, co się 
stało, nie było się stało, czyli zmieniać przeszłości. Nie może też zamienić prawdy w fałsz ani kłamać.
„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” mówi anioł do Maryi, zwiastując Jej nieprawdopodobne 
wydarzenia. Bóg może nawet ingerować w prawa natury, jednak nie może zaprzeczyć samemu sobie.
Na pytanie, dlaczego Bóg stworzył świat, skoro nie odczuwa żadnych braków czy potrzeb, Święty To-
masz odpowiada: „Dobro ma przyrodzoną skłonność, by się rozprzestrzeniać i więcej dobra tworzyć”.

Dlaczego Maryja twierdzi, że nie zna męża?
W literaturze biblijnej „poznać mężczyznę” czy 
„poznać kobietę” wskazywało również na relację 
seksualną. Podkreślano w ten sposób, że między 
ludźmi współżyjącymi fizycznie powinna istnieć 
więź duchowa i psychiczna. Nowe tłumaczenie Pi-
sma świętego, wydane z inicjatywy Towarzystwa 
Świętego Pawła, zamiast: „Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża?” proponuje: „Jakże się to 
stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?” 

(Łk 1, 34). Maryja nawiązuje więc do tego, że jest 
dopiero zaręczona z Józefem, co nie daje im prawa 
do cielesnego współżycia.

Dlaczego Ewangelista podkreśla dziewictwo Maryi?
Ewangelista pragnie podkreślić fakt, że Maryja nie 
współżyła cieleśnie ze swoim narzeczonym Józe-
fem. Jest to potwierdzenie i dowód, że Jezus rze-
czywiście został poczęty za sprawą Ducha Święte-
go, bez udziału mężczyzny.

ks. Eugeniusz Burzyk



Czym jest „Wigilia”?
Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa vi-
gilia oznaczającego „czuwanie”, szczególnie  
w porze nocnej. W tradycji żydowskiej, prze-
jętej później przez chrześcijaństwo, ważne wy-
darzenia rozpoczynano świętować wieczorem 
dnia poprzedniego. Czytano Pismo Święte, 
modlono się i śpiewano pieśni. Wigilia, przyjęta  
w Polsce w XVIII wieku, stała się powszechna 
w wieku XX. Rozpoczyna się uroczystą i wy-
stawną kolacją, w czasie której – zgodnie z tra-
dycją – nie podaje się potraw mięsnych.

Zwyczaje wigilijne
Opłatek – jego geneza sięga początków chrze-
ścijaństwa, zwyczaju błogosławienia chlebów, 
które nazywano eulogiami. Dzielenie się takim 
chlebem było znakiem wspólnoty i przynależ-
ności do Kościoła. Pusty talerz – nie jest miej-
scem dla niespodziewanego gościa. Przypo-
mina o Jezusie obecnym przy wigilijnym stole.  
W polskiej tradycji nawiązuje do zaborów  
i niewoli, kiedy do ostatniej chwili liczono na 
powrót domownika z zesłania czy więzienia. 
To także wyraz pamięci o zmarłych, którzy 
wcześniej zasiadali przy tym samym stole.  
Choinka – symbol życia i płodności. Dla chrze-
ścijan źródłem nowego życia jest nowona-
rodzony Jezus, na którego wskazują również 
kolorowe światła, dawniej świeczki: „Światło 
na oświecenie pogan” (Łk 2, 32). Papierowy 
łańcuch to rajski wąż, który skusił pierwszych 
rodziców; w polskiej tradycji to znak niewoli 
podczas zaborów i okupacji. Choinka to także 
symbol rajskiego drzewa, pod którym Adam 
i Ewa popełnili grzech pierworodny. Pod tym 
samym drzewem rodzi się Zbawiciel, który 
zgładzi ten grzech. Prezenty – przypominają  
o zbawieniu, największym darze Jezusa.

Skąd nazwa „Pasterka”? 
To uroczysta Msza święta – sprawowana  
o północy z 24 na 25 grudnia. Czasem ze wzglę-
dów duszpasterskich odprawiana jest wcze-
śniej, w późnych godzinach wieczornych. Jej 
nazwa pochodzi od pasterzy przebywających  
w okolicach Betlejem, którzy pierwsi oddali 
hołd nowonarodzonemu Jezusowi. Poprzedzo-
na jest rozważaniem Słowa Bożego. W niektó-
rych parafiach jest zwyczaj, że figurę Dzieciątka 
okrytą tiulem umieszcza się na tabernakulum. 
Przed rozpoczęciem Pasterki kapłan uroczyście 
odkrywa figurę, pokazuje ją wiernym i niesie 
do znajdującego się w szopce żłóbka. Wszyscy 
śpiewają kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

W którym roku urodził się Jezus?
W 754 roku od założenia Rzymu, gdyż w staro-
żytności czas mierzono od tego momentu. Do-
piero w VI wieku zaczęto liczyć lata od narodze-
nia Jezusa. System ten wprowadził chronograf 
rzymski Dionizy Mniejszy, który najprawdopo-
dobniej pomylił się o 6-7 lat [obecnie mieliby-
śmy więc rok 2020 lub 2021]. Nie jest znany 
dzień ani miesiąc narodzenia Jezusa. Dzień 
25 grudnia wyznaczono dopiero w IV wieku. 
Chrześcijanie wprowadzili wtedy w miejsce 
pogańskiego święta Niezwyciężonego Słońca 
[przesilenie dnia nad nocą] uroczystość Boże-
go Narodzenia – na znak, że Jezus jest zapowia-
danym Wschodzącym Słońcem (zob. Łk 1, 78).

Aby Jezus narodził się 
w sercu każdego z nas

życzą 
kapłani 

naszej parafii

Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, 
Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.

Adam Mickiewicz



Msza wotywna o św. Janie Pawle II 
22 grudnia 2014 – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II pro-
simy: o opiekę dla 
Małgorzaty, o zdro-
wie dla Krzysztofa,  
o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże dla 
Janiny i Stanisława, 
o wyjście z nałogu 
dla syna Jerzego,  
o szczęśliwy przebieg leczenia dla Barbary.

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana 
Pawła II polecamy zmarłych: Katarzyna Gębala, 
Stanisława Flak w 7 rocznicę śmierci z mężem  
i synami, Aleksander Margol, Katarzyna Albin  
w 1 rocznicę śmierci, Stefania Skęczek z synem 
Bronisławem, Anna Pyrek, Grzegorz Matusik, 
Wiktoria Kiełbus, Zdzisław Chrapek, Zofia Sło-
niec, Jolanta Przemyk, Leszek Dziurdzia, Ewa Ko-
walczyk, Wiesław Tokarz, Adam Dudek, Bogumi-
ła Pasowiec, Józef Daniel, Maria Kozak, Ludwik 
Chromik, Władysław Wnętrzak, Jerzy Kopeć, 
Kazimierz Panuś, Andrzej Patrzałek, Józef Drew-
niak, Jadwiga Jezierska, Krzysztof Więckowski, 
Ryszard Włodarczyk, Tadeusz Jarosz, Artur 
Szpyra, Stefan Babiuch, Marek Zawiła, Irena 
Brzychcy, Emilia Łach, Adam Salepa, Krzysztof 
Naglik, Irena Zemanek, Antoni Żebrowski, Jerzy 
Ziółkowski, Czesław Obłąk, Helena Micor, Piotr 
Skupin, Urszula Morończyk, Aniela Korczyk, Zo-
fia Bogusz, Kazimierz Guzy, Stanisław Przewoź-
nik, Eugeniusz Miłkowski, Helena Kawka, Broni-
sław Bajor, Witold Wójtowicz, Maria Pal, Marcin 
Adamowicz, Piotr Bosak, Marian Wołowiec, 
Irena Chrapek, Jan Bojda, Jerzy Płaska, Euge-
nia Pietraszko, Wiesław Okruta, Adam Zemlak, 
Rozalia Grzywacz, Edward Moskwik, Jan Nowak, 
Bogusław Lisak, Andrzej Zimnal, Kamil Łacek, 
Jadwiga Tyclik, Alfred Mastyj, Joanna Niedzie-
la, Jerzy Tuszyński, Stanisław Kudłacz, Andrzej 
Kuś, Zofia Sajdak, Janina Wykręt, Włodzimierz 
Wojtas, Maria Zynek, Tadeusz Bloch, Zdzisław 
Urbańczyk.

Spowiedź przedświąteczna 
∙ W poniedziałek – 22 grudnia: 
od 8.30 do 12.00 
[przerwa od 10.00 do 10.30], 
od 14.30 do 18.00 
[przerwa od 16.00 do 16.30].
∙ We wtorek – 23 grudnia: 
od 8.30 do 12.00 
[przerwa od 10.00 do 10.30], 
od 14.30 do 18.00 
[przerwa od 16.00 do 16.30]. 

W Wigilię o godz. 24.00 za-
praszamy na Pasterkę. Do 
puszek można złożyć spe-
cjalną ofiarę przeznaczoną 
na  Fundusz Obrony Życia.

W czwartek – 25 grudnia, w uroczystość Bo-
żego Narodzenia, Msze Święte w porządku 
niedzielnym. O godz. 17.30 nieszpory kolę-
dowe. 

W piątek – 26 grudnia, w święto św. Szczepa-
na, Ksiądz Biskup udziela dyspensy dotyczą-
cej wstrzemięźliwości od potraw mięsnych. 
Msze w porządku niedzielnym. Do puszek  
składamy ofiarę na Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II w Krakowie.

W sobotę – 27 grudnia, w święto św. Jana, 
Apostoła i Ewangelisty, tradycyjnie pobłogo-
sławimy wino.

W imieniu Pana Ko-
ścielnego i Pana Or-
ganisty dziękujemy za 
ich serdeczne przyję-
cie podczas roznosze-
nia opłatków. 

Dziękujemy za posprzątanie kościoła i zło-
żoną ofiarę mieszkańcom bloku nr 8 i 9  
z Osiedla Paderewskiego. W tym tygodniu 
troskę o nasz kościół powierzamy miesz-
kańcom bloków nr 10, 11 i 14 z tego osie-
dla. Sprzątanie odbędzie się we wtorek –  
23 grudnia po Mszy o godz. 18.00. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
21 – 28 grudnia 2014
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INTENCJE  MSZALNE 
21 – 28 grudnia 2014

 

NIEDZIELA – 21 grudnia
  7.00 † Mieczysław Niedziela w 12 r. śm.
  8.30 † Stanisława Słoniszko
10.00 † Stefan i Helena Rędzina
11.30 † Marian Kuśnierz z rodzicami
11.30 † Henryka Chrapek z rodzicami w 8 r. śm.
18:00 † Czesław Obłąk

PONIEDZIAŁEK – 22 grudnia
  6.30 † Piotr Bosak
  6.30 W intencji sprzątających ze Starych Blo-

ków 18, 20, 21; oraz za żywych i zmar-
łych z tych bloków

18.00 Wotywna o Świętym Janie Pawle II
WTOREK – 23 grudnia
  6.30 † Maria Pal
  6.30 † Marcin Adamowicz
18.00 † Marta Darulis w 8 r. śm.
18.00 † Alicja Maciejczyk

ŚRODA – 24 grudnia
  6.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

ks. Adama z okazji imienin i urodzin
  6.30 † Janina Gawron
  6.30 † Irena Chrapek
  6.30 † Alicja Maciejczyk w 2 r. śm.
24.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Piotra i Joanny oraz Pawła i Ismeny
24.00 † Anna Dziurdzia w 17 r. śm. z mężem
 Leszkiem
24.00 † Grzegorz Matusik
24.00 † Felicja i Józef Kania
24.00 † Stefan i Helena Rędzina

CZWARTEK – 25 grudnia
  7.00 † Alojzy i Józefa Stańco z córką Józefą 
            i synem Bronisławem
  7.00 † Czesław Kubasiowski
  8.30 † Kazimierz Kowalski w 3 r. śm. z rodzicami
  8.30 † Józef Rus w 9 r. śm.

10.00 † Aniela i Eugeniusz Słowiak; Leokadia
  i Edward Duszczak
10.00 † Maria i Tadeusz Krzyżak w 4 r. śm.
10.00 Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Agnie- 

szki i Zbigniewa Kolasa z prośbą o Boże 
błogosławieństwo

11.30 Za parafian
11.30 Za parafian
18.00 † Stanisław Krauzowicz

PIĄTEK – 26 grudnia
  7.00 † Władysław Gancarczyk w 3 r. śm.
  8.30 † Wojciech Gucwa
  8.30 † Stefan i Anna Matyszkowicz
10.00 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa  

 Antoniego i Bogumiły Matłaszek z prośbą  
 o Boże błogosławieństwo

10.00 † Czesław Obłąk
11.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i łaski dla Andżeliki w 18 r. ur.
11.30 † Łukasz Gawęda i Mieczysław Raj
12.30 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Barbara Ichniowska w 2 r. śm.
18.00 † Teresa Straszecka w 14 r. śm. z mężem 

Józefem

SOBOTA – 27 grudnia
  6.30  Za sprzątających ze Starych Bloków 42, 43
  6.30 † Piotr Bosak
  6.30 † Kazimiera Cebrat w 6 r. śm.
18.00 † Jan Gibas w 3 r. śm.

NIEDZIELA – 28 grudnia
  7.00 † Marian i Janina Oleksy z rodzicami
  7.00 † Stefania Rozmus w 30 r. śm.
  8.30 † Józef Wójcik
10.00 † Adam Michalak
11.30  Jubileusze Małżeńskie
18:00  O opiekę Świętej Rodziny i Boże błogo- 

 sławieństwo dla rodzin Domowego Ko- 
 ścioła z naszej parafii


