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w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Ro-
dzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. A gdy 
wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swe-
go miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się 
mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 

Łk 2, 22. 39-40

Skuteczniej uwolnilibyśmy się od komunizmu, gdyby każdy z nas rano wyczyścił buty, niż gdy 
wszyscy razem zakładamy orłu koronę – przestrzegał Krzysztof Kieślowski.
Maryja i Józef traktują i wychowują Jezusa całkiem zwyczajnie, zwracając uwagę na rzeczy pod-
stawowe. Dzisiaj – zgodnie z Prawem – idą do świątyni i przedstawiają Go Panu.
Lucjan Kydryński wspomina Karola Wojtyłę jako pobożnego, ale zwykłego chłopca, który pilnie 
się uczył, pomagał w pracach domowych, m.in. dźwigał węgiel na trzecie piętro.

Czy Jezus został obrzezany?
Zgodnie z prawem każde dziecko płci męskiej 
musiało być obrzezane [obcięcie części na-
pletka] ósmego dnia po narodzeniu (zob. Kpł 
12, 3); wtedy też nadawano mu imię. Ewan-
gelista nie mówi wprost, że Jezus został ob-
rzezany, a jedynie stwierdza: „Gdy nadszedł 
dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nada-
no Mu imię Jezus” (zob. Łk 2, 21). Jednak ze 
względu na znaczenie tego obrzędu pominię-

cie go wydaje się niemożliwe. Był to widzialny 
i trwały znak przymierza z Bogiem i przyna-
leżności do narodu wybranego; nieobrzezany 
mężczyzna był wyłączony ze społeczności 
(zob. Rdz 17, 10-14). Jezus przyjął ludzką 
naturę z wszelkimi jej konsekwencjami; Bóg 
nie chciał dla swojego Syna żadnych ulg czy 
wyróżnień (zob. Flp 2, 6-8).

ks. Eugeniusz Burzyk



Dlaczego Jezus urodził się w Betlejem?
Maryja i Józef mieszkali w Nazarecie, w rzym-
skiej prowincji Galilea. Cesarz Oktawian August 
[od 31 r. przed Chr. – 14 r. po Chr.] ogłosił 
spis ludności (zob. Łk 2, 1), który obejmował 
zarówno obywateli rzymskich, jak i mieszkań-
ców podległych prowincji. Zgodnie z prawem, 
każdy miał obowiązek udać się do swojego 
rodzinnego miasta. Józef, pochodzący z rodu 
Dawida, wybrał się wraz z Maryją do Betlejem, 
które było siedliskiem tego rodu. W mieście 
tym urodził się król Dawid i tam został namasz-
czony na króla (zob. 1 Sm 16, 1-13).

Gdzie leży w Betlejem?
Położone jest w środkowej części Palestyny, 
8 km na wschód od Jerozolimy, na wysoko-
ści ok. 760 m n.p.m. W czasach Jezusa liczy-
ło około 1000 mieszkańców. Nazwa pochodzi 
od hebrajskiego słowa Beth-lehem, co ozna-
cza „Dom chleba”. Nawiązuje do urodzajności 
całego regionu, obfitującego w żyzne ziemie  
i dobre pastwiska. Od 1995 roku Betlejem 
należy do Autonomii Palestyńskiej. Jest miej-
scem licznych pielgrzymek, przede wszystkim 
do kościoła Narodzenia, pod którym znajduje 
się Grota Narodzenia.

Czy Jezus urodził się w stajni i żłobie?
Ewangelista stwierdza, że kiedy Józef i Mary-
ja przybyli do Betlejem, nadszedł dla niej czas 
rozwiązania. Maryja owinęła narodzonego Syna  
w pieluszki i położyła w żłobie, bo nie było dla 
nich miejsca w gospodzie (zob. Łk 2, 6-7). Nie 
wiadomo, czy nie znaleźli miejsca w gospo-
dzie z powodu ubóstwa, czy też dlatego, że  
w mieście było zbyt wielu ludzi przybyłych na 
obowiązkowy spis. Zgodnie z tradycją Maryja  
i Józef zatrzymali się w skalnej grocie, służącej 
za stajnię, o czym może świadczyć obecność 
pasących bydło na podmiejskich pastwiskach. 
W takich grotach, w wystających skałach, wy-
kuwano żłoby, w których karmiono zwierzęta. 
Ewangelia nie wspomina o obecności przy na-
rodzinach Jezusa osła czy wołu.

Kim byli pasterze?
Pierwsi oddali hołd Jezusowi paterze pilnu-
jący w nocy swoich stad. O Jego narodzeniu 
zostali poinformowani przez anioła Pańskiego  
(zob. Łk 2, 8-17). Nie byli to łagodni „pastusz-
kowie”, jak czasem przedstawiani są w kolędach  
czy w sztuce. Prowadzili twarde życie koczow-
ników, byli wśród nich zarówno rolnicy, jak  
i ukrywający się drobni przestępcy.

Bóg się rodzi, zło truchleje...

Mirosław R. Kaniecki



Dziękujemy za po- 
sprzątanie kościo- 
ła i złożoną ofiarę 
mieszkańcom bloku 
nr 10, 11 i 14 z Osie-
dla Paderewskiego. 
W tym tygodniu troskę o nasz kościół po-
wierzamy mieszkańcom bloku nr 13 i 17. 
Zapraszamy we wtorek – 30 grudnia po 
wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.00.

Przygotowanie do sakramentu małżeń-
stwa w naszej parafii w 2015 roku odbę-
dzie się w terminach: 21-22.02; 04-05.07;  
17-18.10. Godziny zajęć: w sobotę od 9.00 
do 17.00, w niedzielę od 8.30 do ok. 12.30, 
w tym uczestnic-
two w niedzielnej 
Eucharystii. Oprócz 
tych zajęć narze-
czonych obowiązu- 
ją trzy spotkania  
w katolickiej pora- 
dni rodzinnej. Pier- 
wsze z tych spotkań można odbyć jesz-
cze przed naukami. Udział w tych spo-
tkaniach prosimy zgłosić telefonicznie: 
32 211 19 26 (po 20.00) lub pocztą elektro-
niczną: awasta@wp.pl

Dziękujemy za ofiary na potrzeby kościoła 
i remontów. Zarówno te składane w ko-
pertach, jak i wpłacane na konto parafii. 
Wszystkie ofiary składane od 21 grudnia 
zostaną zaksięgowane w indywidualnej kar-
totece dopiero w Nowym Roku.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
28 grudnia 2014 – 4 stycznia 2015
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Dzisiaj po każdej Mszy Świę-
tej udzielamy błogosławień-
stwa dzieciom.

W środę – 31 grudnia o godz. 18.00, w osta- 
tni dzień starego roku, zapraszamy na Mszę 
dziękczynno-przebłagalną. Podczas tej Mszy 
sprawozdanie duszpasterskie i gospodar-
cze Księdza Proboszcza z jego pięciomie-
sięcznej pracy w parafii.

W czwartek – w pierwszy dzień Nowe-
go Roku – Msze Święte odprawiane będą  
w porządku niedzielnym.

W piątek – 2 stycznia  spowiedź tylko pod-
czas Mszy Świętych.

W styczniu chorych odwiedzimy jedynie  
w ramach kolędy. Sakramentalne odwiedzi-
ny będą 7 lutego.

Nadal trwają od- 
wiedziny kolędo-
we. Plan w ga-
blotce, na stro-
nie internetowej 
parafii, a także  
w  naszym tygo-
dniku.

Poradnia małżeńska i rodzinna. Chęć spo-
tkania w naszej poradni prosimy zgłaszać 
telefonicznie: 32 211 19 26 (po. 20.00) lub 
pocztą elektroniczną: awasta@wp.pl

Zachęcamy do korzystania z informacji na 
naszej stronie internetowej www.materdolo-
rosa.pl, która jest codziennie aktualizowana.



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, zdjęcia: Jerzy Zajda

INTENCJE  MSZALNE 
28 grudnia 2014 – 4 stycznia 2015

 

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 bło-

gosławieństwo dla rodzin Domowego 
Kościoła z naszej parafii

PONIEDZIAŁEK – 29 grudnia
  6.30 † Jerzy Rodak
  6.30 † Irena Chrapek
  6.30 † Piotr Bosak
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

ks. Tomasza Łaty i ks. Jana Kurdasa  
z okazji imienin [NSPJ]

WTOREK – 30 grudnia
  6.30 Za sprzątających ze Starych Bloków 

19, 24, 32
  6.30 † Marian Wołowiec
18.00 † Bronisław Bajor

ŚRODA – 31 grudnia
  6.30 † Piotr Bosak
  6.30 † Zdzisław Gasidło w 22 r. śm.
  6.30 † Jan Kaczmarek 10 r. śm. z żoną 
    Józefą i synami
  6.30 † Stanisław Kudłacz
18.00 Za parafian
18.00 † Eugeniusz Miłkowski
18.00 † Czesław Stokłosa
18.00 † Karol Finster
18.00 † Władysław Walusiak
 

CZWARTEK – 1 stycznia
  7.00 † Maria Pal
  8.30 † Eugeniusz Bigos w 20 r. śm.
10.00 † Józef i Magdalena Lenik z synem Janem
11.30 † Zofia Słoniec
18.00 Za parafian

PIĄTEK – 2 stycznia
  6.30 † Marian Wołowiec
  6.30 † Bernadetta Witasek
  6.30 † Józef Bułka
18.00 O umiłowanie Serca Bożego [NSPJ]

SOBOTA – 3 stycznia
  6.30 † Marian Wołowiec
  6.30 † Jerzy Rodak
  6.30 † Maria Pal
  6.30  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo dla Anieli w 90 r. ur.
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Zofii Pabian w 85 rocznicę urodzin
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
 dla kapłanów Rodaków oraz o nowe  

powołania kapłańskie i zakonne 
 [II Róża Kobiet]

NIEDZIELA – 4 stycznia
  7.00 † Jan Kuśnierz w 30 r. śm.
  7.00 † Irena Pastuszka w 15 r. śm. oraz  

o zdrowie i błogosławieństwo Boże  
dla Franciszka z okazji 90 r. ur.

  8.30 † Mieczysław Korczyk
10.00 † Irena Chrapek
10.00 † Jolanta Przemyk z ojcem Mieczysławem
11.30 † Piotr Skupin
18.00 † Urszula Morończyk


