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Niedzielne espresso         z Proboszczem

TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie, aby wasze serca 
nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem 
na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie 

się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma 
nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Łk 21, 34-36

2 9  l i s t o p a d a   2 0 1 5   r o k u N r  5 3  ( 3 7 4 )1 .  N i e d z i e l a   A d w e n t u  –  R o k  C

Na moście w Cieszynie spotkały się dwa psy. Pies czeski pyta 
polskiego: – Po co idziesz do nas?” – Chcę się najeść, a ty dlacze-
go idziesz do nas? – Chcę się naszczekać!

Jezus przestrzega, że człowiek żyjący tylko sprawami doczesny-
mi, oddający się obżarstwu i pijaństwu jest niezdolny do czu-
wania, może nie dostrzec przyjścia Jezusa.

Ks. Józef Tischner twierdził, że podstawą wszystkich grzechów 
jest „ociężałość ducha”, która sprawia, że nie dążymy do szczę-
ścia, ograniczając się do używania świata.

Skąd się bierze „ociężałość ducha”?
Jednym z 7 grzechów głównych jest nieumiarko-
wanie w jedzeniu i piciu. Dawniej nazywano ten 
grzech dosadniej: obżarstwem i opilstwem. W ró- 
żnym stopniu dotyka on ludzi. Karę za niego, 
w  sensie konsekwencji, ponosimy już za życia 
ziemskiego. W filmie Siedem psychopata zabija 
ludzi popełniających grzechy główne. Otyłego 
mężczyznę karmi na siłę przez 12 godzin, aż pęka 
mu żołądek: „obraca grzech przeciw grzeszniko-
wi”. Rozważajcie często, że jedzenie przeznaczo-
ne jest dla żołądka, a żołądek dla robaków” – po-
uczał siedemnastowieczny kaznodzieja i pisarz, 
błogosławiony Stanisław Papczyński.

Jakie są skutki tego grzechu?
Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu jest nie tyl-
ko przyczyną wielu groźnych chorób, ale także 
duchowego lenistwa. Święty Paweł w Liście do 
Tytusa pisze o „leniwych brzuchach”. Lenistwo 
jest skłonnością – upodobaniem do próżnowa-
nia, niepodejmowania czy też unikania zarówno 
wysiłku duchowego, jak i fizycznego. Skutkiem 
lenistwa jest nie tylko zaniedbywanie obowiąz-
ków i życia rodzinnego. Często uniemożliwia 
ono człowiekowi wszelki rozwój. Człowiek rozle-
niwiony nie jest w stanie przyjąć radości pocho-
dzącej od Boga.

ks. Eugeniusz Burzyk



Polonezem Wojciecha Kilara  
z filmu „Pan Tadeusz”  

uczciliśmy Chrystusa Króla

Prawie 400 osób uczestniczyło 22 listopada, w osta- 
tnią niedzielę roku liturgicznego, w wykładzie oraz 
koncercie dr hab. Wacława Golonki w kościele pod 
wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach 
– Osiedle Brzeszcze. Dzięki kamerze, projektorowi 
i ekranowi w czasie rzeczywistym można było śle-
dzić każdy ruch organisty i wykładowcy akademic-
kiego, który wygłosił wykład zza organów, a także 
z ich wnętrza. Autorem materiału filmowego jest 
Jerzy Zajda.

Wacław Golonka szczegółowo opo- 
wiadał o sekretach pracy organisty 
i tajnikach działania tego instru- 
mentu. Wykonał fragmenty naj- 
piękniejszych utworów Jana Seba- 
stiana Bacha, Ludwiga van Beetho- 
vena, Marcela Dupré, a także Ennio 
Morricone z filmu „Misja”. Pokazał 
jak wygląda i działa kontuar, ma-

nuały, rejestry oraz kombinacje. Zaprezentował 
rodzaje i działanie piszczałek w parafialnych or- 
ganach. 

Na zakończenie wykonał poloneza Wojciecha Ki- 
lara z filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”. „Dla- 

czego Polonez w kościele? Na dworach królów pol- 
skich taniec ten był elementem ceremoniału dwor- 
skiego, paradą szlachty przed monarchą. Wykona- 
ny przed chwilą polonez jest naszą paradą, tańcem 
naszej duszy – oddaniem czci Chrystusowi Królo-
wi, którego uroczystość dzisiaj obchodzimy – po-
wiedział dr hab. Wacław Golonka.

„Tytuł cyklu comiesięcznych wykładów Co pisz-
czy w organach? jest prowokacyjny, bo w naszych 
organach nic nie piszczy; piszczałki wydają orygi-
nalne i piękne dźwięki. Chodzi o piszczenie w na- 
szych duszach, tęskniących za Bogiem, które czę-
sto są zakurzone bardziej niż wnętrze naszych 
organów. Wymagają czyszczenia przez modlitwę, 
Eucharystię i sakrament pokuty” – powiedział pro-
boszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk. 

Ksiądz Proboszcz podziękował Bankowi Spółdziel-
czemu w Miedźnej za pomoc finansową, Towarzys-
twu „Cyklista” z Przecieszyna za bezpłatne umie- 
szczenie plakatów na kilkudziesięciu tablicach ogło- 
szeniowych w całej Gminie, a także Grupie Spe-
cjalnej młodzieży, zaangażowanej w przygotowa-
nie i rozreklamowanie wykładu wraz z koncertem.



1.  Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu. Msze 
roratnie w naszym kościele codziennie od po-
niedziałku do piątku o godz. 18.00. Prosimy 
rodziców i wychowawców, aby zachęcili dzie- 
ci do systematycznego uczestnictwa.

2.  Zaczynamy nowy rok liturgiczny, dlatego od 
dzisiejszej niedzieli przed Mszami o godz. 
7.00 i 10.00 czytamy nowe wypominki. Lista 
wypominków jest także w „Mater Dolorosa 
oraz na stronie internetowej parafii i profilu 
facebookowym.

3. Zgodnie tradycją  – w okresie Adwentu Pan 
Kościelny i Pan Organista będą roznosić po 
domach opłatki.

4.  W tym tygodniu przypadają pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek 
i piątek spowiedź od 17.00 do 18.00.

5. Grudniowe, a zarazem przedświąteczne od-
wiedziny chorych będą w sobotę, 12 grudnia, 
od godziny 9.00. 

6. W piątek – 4 grudnia obchodzimy 
wspomnienie Świętej Barbary, 
patronki górników. Zapraszamy 
na uroczystą Mszę o godz. 8.00. 
Prosimy chór parafialny, górni-
ków ze sztandarem, panie z Koła  
Gospodyń Wiejskich w strojach  
regionalnych i wszystkich parafian. Zapra-
szamy górników, zarówno pracujących, jak 
i emerytów i rencistów. W tym dniu Biskup 
udziela dyspensy od spożywania pokarmów 
mięsnych górnikom, ich rodzinom, organiza-
torom oraz wszystkim uczestnikom uroczy- 
stości i spotkań związanych z dniem św. Bar-
bary. Korzystający z dyspensy mają obowią-
zek podjęcia innej formy pokuty, np. modli- 
twy w intencjach Kościoła, jałmużny, uczyn-
ków pobożności i miłości.

7. Dziękujemy za posprzątanie kościo-
ła i złożoną ofiarę mieszkańcom 
bloków nr 13 i 17 z Osiedla Pa- 
derewskiego. W bieżącym tygo-
dniu prosimy mieszkańców blo-
ków nr 15 i 16.

8.  Przy wyjściu z kościoła młodzież rozpro-
wadza nasz tygodnik „Mater Dolorosa”, 
inne tygodniki katolickie, albumy i książki. 
Jest także nowy numer „Małego Gościa Nie- 
dzielnego”, kalendarz-terminarz naszej para-
fii i książka „Adwentowa rea-
nimacja”, która może być po-
mocą w przygotowaniu się do 
Świąt Bożego Narodzenia. Po 
każdej Mszy Św. Ksiądz Pro-
boszcz będzie podpisywał za-
kupione książki.

9.  Dziękujemy za złożone ofiary. Trwają prace 
remontowe. Zostały już wymienione okna 
w sali chóru. Obecnie wymieniane są okna  
w sali AA. Rozpoczęliśmy prace, na razie je- 
szcze niewidoczne, związane z odpowiednim 
przystrojeniem kościoła na święta. Przed oł- 
tarzem jest wieniec adwentowy, przystroili-
śmy schody, którymi każdego dnia schodzi do 
nas Jezus.
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Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 
tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

NIEDZIELA – 29 listopada
  7.00 † Stanisława Bocheńska
  8.30  O Boże błogosławieństwo i obfite łaski 

dla ks. Andrzeja Ciesielskiego oraz 
ks. Andrzeja Pacholika z okazji imie-
nin [NSPJ]

10.00 † Andrzej Golik w 3 r. śm
11.30 † Jan Żak z żoną Anną, rodzicami 

i teściami
18.00 † Marian i Anna Smolec

PONIEDZIAŁEK – 30 listopada
  6.30 † Andrzej Bisiak
  6.30 † Ryszard Wilkosz
18.00 † Marian Kolasa w 2 rocznicę śmierci

WTOREK – 1 grudnia
  6.30 † Krystyna Kubulus
  6.30 † Ryszard Wilkosz
18.00   † Czesław Kubasiowski w 20 r. śm.

ŚRODA – 2 grudnia
  6.30 † Ryszard Wilkosz
  6.30 † Wojciech Gucwa
  6.30  Dziękczynno-błagalna z okazji 50 

rocznicy urodzin dla Katarzyny
18.00  Msza Św. wotywna do MB Bolesnej:
  za †† z rocznych wypominków, † Mie-

czysław Pulak, † Ryszard Uziembło, 
† Edward Kojm, † Magdalena Jęcza- 
lik, o Boże błogosławieństwo dla  
sprzątających i mieszkańców z bloku 
8 i 9 z os. Paderewskiego, w inten-
cjach Radia Maryja [PKRM]

CZWARTEK – 3 grudnia
  6.30  Za kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Maria Obiedzińska
18.00 † Tadeusz Drabek w 2 r. śm.

PIĄTEK – 4 grudnia (św. Barbary)
  6.30 † Waleria i Kazimierz Żak
  6.30 † Franciszek Lubecki
  6.30  O dobre przeżycie Adwentu [NSPJ]
  8.00  W intencji górników oraz ich rodzin
18.00 † Stanisław Żaba w 7 r. śm.

SOBOTA – 5 grudnia
  6.30 † Albin i Franciszka Białek  

z rodzicami
  6.30 † Franciszek Lubecki
  6.30 † Maria Jarzyna
  6.30 † Edward Kojm
18.00 † Helena i Stefan Wilk z rodzicami

NIEDZIELA – 6 grudnia
  7.00 † Piotr Korczyk w 8 r. śm.
  8.30  † Edmund Kurek
10.00 † Edward i Helena Paszek w 15 r. śm.
11.30 † Marian Kuśnierz w 26 r. śm.  

z rodzicami
12.30  Msza chrzcielna
18.00 † Edmund Kurek w 3 r. śm.


