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Niedzielne espresso  z Proboszczem 

W czasie wizyty w Jerozolimie Jan Paweł II podszedł do Ściany Płaczu. Tam, w jednej ze szczelin, 
umieścił kartkę z prośbą o wybaczenie win chrześcijan wobec Żydów. Sam nie miał nic wspólnego 
z prześladowaniem tego narodu, jednak czuł się odpowiedzialny za grzechy braci.

Jan Chrzciciel wiedział, że Jezus będąc Synem Bożym jest bezgrzeszny i nieskalany; jest waż-
niejszy i godniejszy od niego. Jak wielkie musiało być jego zdumienie, gdy Jezus wszedł jednak 
w wody Jordanu. Przyjmując chrzest, wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi. 

Leszek Kołakowski wspomina pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II, kilka tygodni po wyborze. 
Powiedział wtedy Ojcu Świętemu, że bardzo dziękuje, iż zechciał go przyjąć, bo przecież ma teraz 
cały świat na głowie. Papież odpowiedział: „Każdy z nas ma cały świat na głowie”. 

Jezus nie potrzebował chrztu Janowego, bo nie 
musiał ani pokutować, ani się nawracać. Jako 
Syn Boży wolny był od jakiegokolwiek grze-
chu. Stwierdzenie, że Jezus natychmiast po 
chrzcie wyszedł z wody (zob. Mt 3, 16) wska-
zuje na to, że nie wyznawał żadnych grzechów. 
Kiedy Jan miał wątpliwości, czy powinien Je- 

zusa ochrzcić, On sam powiedział, że „godzi 
się nam wypełnić wszystko, co sprawiedli-
we” (zob. Mt 3, 16). Była to symboliczna za-
powiedź wypełnienia Bożego planu zbawienia 
– wzięcia na siebie grzechów wszystkich ludzi  
(zob. Mt 8, 17; Iz 53, 4).

ks. Eugeniusz Burzyk

Dlaczego Jezus poprosił Jana o chrzest?

Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 
jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana 
chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające 
się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał 
się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

Mk 1, 6b-11 



Jak długo trwa okres Bożego Narodzenia?
Jest to najkrótszy okres w roku liturgicznym: 
od Wigilii – 24 grudnia do Święta Chrztu 
Pańskiego, czyli do pierwszej niedzieli po  
6 stycznia – uroczystości Objawienia Pańskie-
go, nazywanej uroczystością „Trzech Króli”.

Do kiedy można śpiewać kolędy?
Ze względu na wyjątkowość okresu Bożego 
Narodzenia, a także krótki czas jego trwania, 
świąteczny wystrój kościoła [stajenka i choinki] 

pozostaje do 2 lutego – Święta Ofiarowania 
Pańskiego. Do tego dnia śpiewamy również 
kolędy. Choinka i szopka na Placu św. Piotra 
także stoją do Ofiarowania Pańskiego. Kiedyś 
2 lutego, po rannej Mszy Świętej, Jan Paweł II 
zapytał: – A stajenka na Placu jeszcze stoi? 
– Będą ją dzisiaj rozbierać – odparł jeden  
z księży. – Niech stoi aż do późnego wieczo-
ra! – „rozkazał” Ojciec Święty, uśmiechając się  
i postukując laską. 

W dniu narodzin dziecka 
rodzina powinna śpiewać kolędy,
a śpiewanie kolęd zobowiązuje.

Mirosław R. Kaniecki

Dziękujemy za przygotowanie liturgii i kościoła na Pasterkę oraz na Święta Bożego Narodzenia. 
Służbie liturgicznej, kościelnemu, organiście, chórowi, scholi, górnikom ze sztandarem. Grupie 
Teatralnej „Czwarta Ściana” za zaprojektowanie i wykonanie stajenki, dekoratorce i młodzieży 
przystrajającej kościół. Specjalne podziękowania dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Jawiszowicach, dzięki którym mamy tak ładnie oświetlone choinki przed kościołem. Dzię-
kujemy wszystkim pracownikom kościelnym za duże zaangażowanie. Te wszystkie prace były 
możliwe, dzięki życzliwej ofiarności parafian.



Dziękujemy za posprzątanie kościoła i zło-
żoną ofiarę mieszkań-
com bloków nr  15 i 16 
z Osiedla Paderew-
skiego. W tym tygo-
dniu troskę o nasz ko-
ściół powierzamy mieszkańcom bloku nr 3  
z Osiedla Słowackiego. Sprzątanie odbę-
dzie się w piątek po wieczornej Mszy Świę-
tej. Dziękujemy za zaangażowanie i ofiary 
składane z tej okazji.

Dziękujemy za ofiary na potrzeby kościoła 
i remontów. 31 grudnia – w ostatni dzień 
Starego Roku, podczas uroczystej Mszy 
Świętej o godz. 18.00, w swoim sprawoz-
daniu Ksiądz Proboszcz szczegółowo in-
formował o postępie prac remontowych  
i planach na 2015 rok zarówno duszpaster-
skich, jak i gospodarczych.

Róże Różańcowe i Pa-
rafialne Koło Radia 
Maryja zapraszają na 
spotkanie opłatkowe  –  
11 stycznia o godzinie 15.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 
roku administratorem 
cmentarzy komunal-
nych w Brzeszczach 
i Jawiszowicach jest 
Agencja Mieszkanio- 
wa w Jawiszowicach 
na Osiedlu Paderewskiego 40 A.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
11 – 18 stycznia 2015
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Jesteśmy w trakcie 
kolędy – czyli dusz- 
pasterskich odwie- 
dzin parafian. Dzię- 
kujemy za życzliwe 
przyjmowanie kapła- 
nów i konstruktywne 
rozmowy dotyczące życia naszej parafii.

W środę 14 stycznia, po wieczornej Mszy 
Świętej ks. Adam za-
prasza na katechezę 
dla dorosłych. Te-
mat serii spotkań: 
„Wiara w perspekty- 
wie Dekalogu”. Spo-
tkania odbywają się 
w sali AA. Jest to do-
bra okazja do pogłębienia wiedzy na temat 
naszej wiary. 

W piątek 16 stycznia o godz. 17.00 ks. Ma- 
rcin zaprasza młodzież na spotkanie przy-
gotowujące do Światowych Dni Młodzieży 
– Kraków 2016. Szczegółowe informa-
cje dotyczące tych spotkań zamieścimy  

w najbliższym numerze naszego tygodnika 
„Mater Dolorosa” – 18 stycznia.

Trwa Kiermasz Papieski, podczas którego 
za dowolną ofiarę, 
przeznaczoną na pra-
ce remontowe, można 
nabyć cenne książki. 
Staramy się, by na 
przyszłą niedzielę zor-
ganizować nowe inte-
resujące pozycje. 

C + M + B

ŚDM Kraków 2016
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INTENCJE  MSZALNE 
11 – 18 stycznia 2015

 

NIEDZIELA – 11 stycznia
  7.00 † Marian Wołowiec
  8.30 † Janina Oleksy w 2 r. śm. 
10.00 † Weronika i Alojzy Duc
11.30 Dziękczynna z prośbą o łaskę uzdrowie- 
 nia dla męża Zdzisława z okazji urodzin
12.30 Chrzty
18.00 † Leszek Dziurdzia w 1 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 12 stycznia
  6.30 † Adam Zemlak
  6.30 † Edward Moskwik
18.00 † Aniela Nycz

  
WTOREK – 13 stycznia
  6.30 † Jan Bojda
  6.30 † Jerzy Płaska
  6.30 † Hildegarda Łuszczek
18.00 † Irena Chrapek
18.00 † Wiesław Okruta

  
ŚRODA – 14 stycznia
  6.30 † Wiesław Okruta
  6.30 † Jan Wolny
  6.30 † Stanisław Kudłacz
18.00 Wotywna do NMP Bolesnej 
 † Karolina i Stanisław Korczyk

 
CZWARTEK – 15 stycznia
  6.30 † Adam Zemlak
  6.30 † Edward Moskwik
  6.30  † Joanna Kudela
18.00 † Bogdan Naglik w 17 r. śm. 
  

PIĄTEK – 16 stycznia
  6.30 † Jan Bojda
  6.30 † Edward Moskwik
  6.30 † Joanna Kudela
  6.30 † Jan Nowak
18.00 Za parafian

  
SOBOTA – 17 stycznia
  6.30 † Zdzisław Chrapek
  6.30 † Józef Baran w 17 r. śm.
  6.30 † Edward Moskwik
  6.30 † Joanna Kudela
18.00 † Bronisław Adamowicz w 20 r. śm.
18.00  † Elżbieta Korczyk w 2 r. śm. 

  
NIEDZIELA – 18 stycznia
  7.00 † Anna i Józef Kanik
  8.30 † Stanisław Kowalski w r. śm. 
10.00 † Ludwik Chrapek w 16 r. śm. 
10.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
 dla Krystyny i Jana w 35 r. ślubu
11.30 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa
 Zofii i Stanisława Łacny z prośbą 
 o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
 dla całej rodziny
18.00 † Zdzisław Chrapek oraz Eugenia 
 Chrapek w 36 r. śm.


