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TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze

Niedzielne espresso  z Proboszczem 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osob-
no na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało 
się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie 
zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 
Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn 
umiłowany, Jego słuchajcie!”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

Mk 9, 2-8

Być może Apostołowie mieli do Jezusa pretensje, że muszą z Nim iść na wysoką górę.

Z żalem zostawiali zajęcia, nie wiedząc, że będą świadkami tak cudownych wydarzeń.

Jednak gdy rozsmakowali się w tej Bożej rzeczywistości, nie chcieli stamtąd odchodzić.

Dlaczego pojawili się Mojżesz i Eliasz?
Mojżesz reprezentował Prawo, a Eliasz proro-
ków. Ich pojawienie się podczas Przemienie-
nia wskazuje na zetknięcie się w osobie Jezusa 
Prawa Starego Testamentu i Proroków zapo-
wiadających Mesjasza. To także świadectwo 
harmonii między Starym i Nowym Testamen-
tem. Obecność Mojżesza i Eliasza może być 
znakiem nieśmiertelności Jezusa. W tradycji 
żydowskiej uważano, że Eliasz wstąpił do nie-
ba (zob. 2 Krl 2, 11), w przypadku Mojżesza 
wierzono, że mimo śmierci żyje nadal, gdyż Pi-
smo święte mówi, że „nikt nie zna jego grobu 
aż po dziś dzień” (zob. Pwt 43, 6).

Jaki był cel Przemienienia?
Sześć dni wcześniej ucz- 
niowie przestraszyli się, 
kiedy Jezus powiedział, 
że będzie cierpieć, zosta-
nie zabity i zmartwych-
wstanie, a Piotr zaczął Go 
upominać (zob. Mk 8, 31-
33). By dodać uczniom 
otuchy Jezus podczas Przemienienia okazał 
swoją Boską chwałę. O skuteczności Przemie-
nienia świadczą słowa Piotra wspominającego 
to wydarzenie (2 P 1, 16-18).

ks. Eugeniusz Burzyk
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ściąć Jana Chrzciciela, który krytykował ten 
związek. Kiedy Piłat dowiedział się, że Jezus 
pochodzi z Galilei i jest poddanym Heroda, 
który właśnie przebywał w Jerozolimie, po-
stanowił odesłać Go do niego. Nie musiał 
tego robić, jednak w ten sposób chciał wyco-
fać się z kłopotliwej sytuacji. Herod również 
nie znalazł winy w Jezusie. Szydząc z Jego 
godności królewskiej, ubrał Go w lśniący 
płaszcz i odesłał z powrotem do Piłata (zob. 
Łk 23, 5-11).

Czy Jezus sam wziął krzyż na  ramiona?

Ewangeliści nie opisują 
tego momentu, w którym 
Jezus bierze krzyż na ra-
miona. Mówią jedynie, 
że Jezusa „odprowadzili”  
(Mt 27, 31), „wyprowadzi-
li” (Mk 15, 20, Łk 23, 26) 
oraz „zabrali” (J 19, 16) 
na ukrzyżowanie. Treść 
tej stacji została wywnio-
skowana z przebiegu wy-
darzeń. Nie jest ważne, 
czy Jezus sam włożył so-
bie krzyż na ramiona, czy 
też zrobili to żołnierze, ale 
że dla zbawienia człowie-
ka dobrowolnie zdecy-
dował się go przyjąć i na 
nim umrzeć.

Jak wyglądał krzyż, który niósł Jezus?

Krzyż składał się dwóch belek. Pierwsza [pio-
nowy pal] była wkopana 
na stałe w ziemię na Gol-
gocie, drugą niósł ska-
zaniec. Po przybyciu na 
miejsce przywiązywano 
lub przybijano do belki 
jego rozciągnięte ramiona. 
Jezus, tak jak inni skazańcy w tamtych cza-
sach, najprawdopodobniej nie niósł całego 
krzyża, tylko poprzeczną belkę.

Czym był Sanhedryn – Wysoka Rada?

Najwyższa żydowska władza religijna, poli-
tyczna i sądownicza. W jej skład wchodzi-
li saduceusze, faryzeusze, uczeni w Piśmie  
i starsi ludu. Przewodniczącym Sanhedrynu 
był z urzędu arcykapłan. To Sanhedryn ska-
zał Jezusa. Jednak wyroki śmierci zatwierdzał 
Piłat, namiestnik cesarza, gdyż Palestyna była 
pod rzymską okupacją.

Kim był Poncjusz Piłat?

Prefekt Judei, namiestnik 
rzymski [26-36 po Chr.]. 
Popadał w konflikty z Ży-
dami. Obraził ich uczucia 
pozwalając wnieść do 
miasta sztandary z wize- 
runkiem cesarza, co było 
bałwochwalstwem. Innym 
razem po otrzymaniu li-
stów protestacyjnych ce- 
sarz rozkazał Piłatowi 
usunięcie z jego rezyden-
cji w Jerozolimie złotych 
tarcz z cesarskim wize-
runkiem. Był przekonany 
o niewinności Jezusa, 
chciał Go uwolnić. Jed-
nak bał się, że z powo-
du nieustannych skarg 
zostanie odwołany; tym 
bardziej, że arcykapłani 
oskarżali go o tolerowanie buntownika uważa-
jącego się za króla. Zatwierdzając wyrok śmier-
ci na Jezusa umył ręce na znak niewinności  
(zob. Mt 27, 24). 

Kim był Herod?

Nazywany królem, w rzeczywistości był te-
trarchą Galilei i Perei [od 4. roku przed Chr. 
do 39 roku po Chr.]. Taki tytuł, niższy od 
królewskiego, nadali mu Rzymianie. Porzu-
cił żonę i związał się z żoną swego brata – 
Herodiadą. Na prośbę jej córki Salome kazał 



W bieżącym tygodniu przypadają pierw-
szy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  
W czwartek spowiedź od 17.00 do 18.00, 
w piątek od 16.00 do 18.00. 

W sobotę – 7 marca 
odwiedzimy chorych 
parafian. Pamiętajmy 
o nich w naszych co-
dziennych modlitwach.

Nadal można nabyć książkę Księdza Pro-
boszcza pt. „Wielkopostna kroplówka”, 
która zawiera teksty  
i kazania mające przy-
bliżyć okres Wielkie-
go Postu i pomóc  
w dobrym przeżyciu 
tego czasu. Dostęp-
ne są także pozostałe 
książki jego autor-
stwa. Dochód prze- 
znaczony jest na re- 
mont w parafii. 

Dziękujemy za posprzątanie kościoła i zło-
żoną ofiarę mieszkańcom 
ulic Grottgera i Tysiącle-
cia. W tym tygodniu tro-
skę o kościół powierza-
my mieszkańcom ulicy 
Turystycznej.

Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 – 8 marca 2015
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Jak słyszeliśmy w od- 
czytanym w ubiegłą 
niedzielę Liście Pa-
sterskim biskupa bie- 
lsko-żywieckiego Ro-
mana Pindla, od 1 mar- 
ca br. w naszej die-
cezji rozpoczyna się 
peregrynacja Znaków 
Światowych  
Dni Młodzie-
ży, które odbę-
dą się w Kra- 
kowie w 2016 roku. Spośród 210 parafii 
naszej diecezji Ksiądz Biskup wybrał tylko 
15, w których przez dwa dni gościć będą 
te znaki. Wśród tych parafii jest także na-
sza, co jest dla nas wielkim zaszczytem. 
Peregrynacja w naszej parafii odbędzie się 
w dniach 11-12 marca. Szczegółowy pro-
gram zostanie podany na łamach naszego 
tygodnika w przyszłą niedzielę. Peregryna-
cja znaków Światowych Dni Młodzieży bę-
dzie połączona z rekolekcjami dla uczniów 
Gimnazjum, które wygłosi ks. Marcin Pu-
chałka. 

Dzisiaj o godz. 17.15 
zapraszamy na Gorz-
kie Żale z kazaniem pa-
syjnym. Podczas tego 
nabożeństwa zosta- 
nie zebrana tradycyj-
na składka na przygo-
towanie Grobu Pań- 
skiego.

W piątek – 6 marca 
o godz. 17.30 za-
praszamy na Drogę 
Krzyżową.

4.

5.

6.

7.

8.
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INTENCJE  MSZALNE 
1 – 8 marca 2015

NIEDZIELA – 1 marca
  7.00    Za Annę z okazji 70 r. ur., 
    z podziękowaniem za otrzymane łaski 
    z prośbą o dalsze
  8.30 † Krystyna i Stanisław Klimeczek
10.00 † Janina Dźwigaj w 3 r. śm.
10.00    Dziękczynna z prośbą o Boże 
    błogosławieństwo dla Bożeny 
    z okazji 87 r. ur.
11.30 † Ludwik Odrzywolski z rodzicami
12.30    Msza Święta chrzcielna
18.00 † Ludwik i Maria Chromik z rodzicami

PONIEDZIAŁEK – 2 marca
  6.30 † Katarzyna Gębala
  6.30 † Maria Zynek
18.00 † Helena Sojka
  
WTOREK – 3 marca
  6.30 † Maria Zynek
  6.30 † Zdzisław Urbańczyk
18.00 † Stanisława Ślusarczyk
18:00 † Janina Wykręt
  
ŚRODA – 4 marca
  6.30 † Maria Zynek
  6.30 † Zdzisław Urbańczyk
  6.30 † Maria i Jan Porwisz z synami Janem,
    Marianem, Józefem oraz żonami 
    Cecylią i Ireną
18.00    Wotywna do MB Bolesnej: 
     za †† wypominanych, † Marian Sporysz, 
 † Stefan Kustra w 5 r. śm., † Zdzisław 
    Urbańczyk, † Zofia Słoniec, 
 † Aniela Nycz, 

    O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
    dla Jakuba Patyka w 2 r. ur., 
    O błogosławieństwo Boże dla sprząta-
     jących z os. Słowackiego 3 oraz Pade-
    rewskiego nr 10 i 14.

CZWARTEK – 5 marca
  6.30    Za kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Zdzisław Urbańczyk
18.00 † Franciszek Bidziński z żoną Heleną 
    i synem Janem
  
PIĄTEK – 6 marca
  6.30 † Zdzisław Urbańczyk
  6.30 † Stanisława Paszek
  6.30 † Agata Bednarz z synem Józefem
18.00    O dobre przeżycie Rekolekcji 
    Wielkopostnych [NSPJ]
  
SOBOTA – 7 marca
  6.30 † Edward Stefaniak w r. śm.
  6.30 † Zdzisław Urbańczyk
  6.30 † Stanisława Paszek
18.00 † Ryszard Kozak w 1 r. śm.
  
NIEDZIELA – 8 marca
  7.00 † Krzysztof i Roman
  8.30 † Fryderyk Moskała z rodzicami i teściami
10.00 † Piotr Bosak
10.00 † Halina Luranc w 3 r. śm.
11.30    Roczki: Marcel Dlouchy, 
    Barbara Krawczyk
18.00 † Stefan Gąsiorek w 23 r. śm. 
    z rodzicami i teściami


