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Niedzielne espresso           z Proboszczem
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do 
Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was 
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien 

rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świę-
tym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także 

przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Świę-
ty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba 
odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie”.
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Niektórzy ludzie narzekają na wymagania związane z udzieleniem sakramentu chrztu, takie 
jak: nauki dla rodziców czy chrzestnych, zaświadczenia, dla dorosłych kandydatów specjalna 
katecheza. 
Przyjęcie przez Jezusa chrztu to nie działanie na pokaz; czyni to, by podkreślić znaczenie tego 
faktu; przygotowuje na swój chrzest, związany z odpuszczeniem grzechów oraz wewnętrzną 
przemianą.
Katechizm podkreśla, że aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest wiara i pomoc 
rodziców oraz chrzestnych; powinni pomagać nowo ochrzczonemu na drodze życia chrześ-
cijańskiego.
Na czym polega grzech pierworodny?
Edam i Ewa, przekonani [skuszeni] przez szatana, zwątpili w sensowność przykazań i porządku usta-
lonego przez Boga; podważyli Jego mądrość, miłość i dobre intencje. Tym samym zniszczyli w sobie 
pozytywne nastawienie do swego Stwórcy (zob. Rdz 3, 1-7). Ich upadek spowodował, że wszyscy ludzie 
przychodzą na świat bez łaski zjednoczenia z Bogiem [dziedziczą grzech pierwszych rodziców przez 
zrodzenie] (zob. Rz 5, 19). Stan ten nazwano grzechem pierworodnym. Jedynie Jezusa i Maryję Bóg za-
chował od grzechu pierworodnego i jakiegokolwiek innego. Anioł nazywa ją „pełną łaski” – wypełnioną 
łaską. Tam gdzie jest pełnia Bożej łaski, tam nie ma miejsca na grzech. 
W jaki sposób człowiek oczyszcza się z tego grzechu?
Grzech pierworodny zostaje zgładzony przez chrzest, podczas którego człowiek na nowo zostaje zjed-
noczony z Bogiem i obdarowany Jego łaską. Pozostają jednak skutki tego grzechu w postaci osłabionej 
ludzkiej natury i skłonności do grzechu. Dlatego konieczna jest ustawiczna walka z grzechem, w czym 
pomaga między innymi sakrament pojednania.
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Prawie 2 tys. wiernych uczestniczyło w Pasterce 
w naszym kościele. Zdaniem wielu parafian osta- 
tni raz tak duża frekwencja na Mszy Św. była po- 
nad 30 lat temu, podczas budowy kościoła. Przed 
Pasterką procesyjnie zaniesiono figurę nowona-
rodzonego Jezusa do stajenki przed kościołem. 
Mszy przewodniczył proboszcz – ks. Eugeniusz 
Burzyk, w koncelebrze pięciu kapłanów pracują-
cych w parafii. 
W kazaniu przypomniał, że nazwa Pasterka po- 
chodzi od pasterzy przebywających w okolicach 

Betlejem, którzy pierwsi przybyli oddać hołd no-
wonarodzonemu Jezusowi. Nie byli to łagodni 
pastuszkowie, jak czasem przedstawiani są w ko-
lędach czy w sztuce. Prowadzili twarde życie ko-
czowników, byli wśród nich zarówno rolnicy, jak 
i ukrywający się przestępcy. „Nowonarodzony 
Jezus przychodzi do wszystkich, bez względu na 
ich wiarę, grzech czy słabości, także do niewie- 
rzących; każdemu daje szansę nawrócenia i roz- 
poczęcia nowego życia” – zachęcał proboszcz. 
„Bóg się rodzi; zło, grzech i diabeł truchleją. Te- 
raz wszystko zależy od naszego otwarcia na ła-
skę Bożą” – dodał ks. Eugeniusz Burzyk. 
Zwrócił się również do tych, którzy do kościoła 
przychodzą tylko kilka razy w roku: „Cieszymy 
się z waszej obecności, przychodźcie częściej, 
zawsze na was czekamy. Mam nadzieję, że kie-
dyś wasza obecność będzie regularna, będziemy 
spotykać się w kościele w każdą niedzielę”. 
Podczas Mszy Świętej śpiewał parafialny chór 
„Canticum Novum” oraz schola.

Wyjątkowa frekwencja na Pasterce

Uroczystej Mszy dziękczynnej na zakończenie 
starego roku przewodniczył proboszcz – ks. Eu-
geniusz Burzyk, w koncelebrze kapłanów pracu-
jących w parafii i asyście diakona, który odbywa 
roczny staż przed przyjęciem święceń kapłań-
skich. Obecny był także kleryk drugiego roku 
Seminarium Duchownego w Krakowie, który po-
chodzi z naszej parafii.
W tradycyjnym sprawozdaniu duszpasterskim 
proboszcz przedstawił statystykę za 2015 rok.  
Na terenie parafii mieszka 9300 wiernych, w nie- 

dzielnej Mszy Świętej uczestniczy ok. 2900, czy- 
li 31 procent. Natomiast Komunię Świętą przyj- 
muje co niedzielę ok. 1050 wiernych, czyli 36,4% 
uczestników Mszy, a 11,3% ogółu mieszkańców. 
Ks. Eugeniusz Burzyk z zadowoleniem poinfor- 
mował, że w czasie ostatniego roku ilość uczest-
ników niedzielnej Mszy Św. wzrosła ok. 10%; wy- 
raził nadzieję, że w nowym roku będzie podo- 
bnie. W roku 2015 w parafii ochrzczono 87 dzie- 
ci, zmarło 86 parafian; 23 pary zawarły sakra-
mentalny związek małżeński.
Proboszcz podziękował parafianom za współpra- 
cę w zmienianiu świata i człowieka na lepsze. 
Podkreślił, że liczy się nie tylko wysiłek kapła-
nów oraz katechetów, ale codzienne świadectwo 
wiernych w małżeństwie i w rodzinie. Podzięko-
wał za składane ofiary, dzięki którym w parafii 
można prowadzić tak wiele różnych prac, przez 
co kościół parafialny i jego otoczenie stają się co- 
raz piękniejsze. Po Mszy, w której uczestniczy- 
ło prawie 800 wiernych, odbyło się nabożeństwo 
dziękczynno-przebłagalne.

Msza na zakończenie roku  
i sprawozdanie Proboszcza



 1. Dzisiejsza niedziela kończy liturgiczny okres 
Bożego Narodzenia. Jednak zgodnie z tra-
dycją, kolędy śpiewamy do 2 lutego – Święta 
Ofiarowania Pańskiego. Do tego czasu pozo-
stają w kościele świąteczne dekoracje.

 2. We wtorek – 12 stycznia, po 
Mszy Świętej wieczornej, ks. 
Adam zaprasza na katechezę 
dla dorosłych z cyklu: „Listy 
Świętego Pawła”. 

  Uczestnicy proszeni są o przy-
niesienie Pisma Świętego.

 3. W piątek – 15 stycznia, z racji trzeciego pią- 
tku miesiąca, po wieczornej Mszy, nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego.

 4. Polecamy nasz tygodnik „Mater Dolorosa”, 
a w nim podsumowanie Świąt Bożego Naro- 
dzenia w naszej parafii i galeria zdjęć świą-
tecznego wystroju kościoła. Są również inne 
tygodniki katolickie: „Niedziela”, „Źródło”, 
i „Gość Niedzielny”.

 5. Do nabycia ostatnie egzemplarze kalenda-
rza-terminarza, wydanego przez naszą pa-
rafię. Jest także wiele nowych książek.

 6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom bloku nr 11 z os. Słowackiego. 
W bieżącym tygodniu prosimy mieszkańców 
bloku nr 13 z tego osiedla.

 7. W sobotę – 16 stycznia zapraszamy do zwie-
dzania szopek bożonarodzeniowych na tra-
sie Kalwaria Zebrzydowska – Kraków. Zapi-
sy w zakrystii, koszt 50 zł. Wyjazd o godz. 
7.00 z parkingu sprzed Ośrodka Kultury.

 8. Dziękujemy za złożone ofiary na prace re-
montowe. W przyszłą niedzielę – 17 stycznia 
składka specjalna, uzupełniająca.

Ogłoszenia duszpasterskie
10 – 17 stycznia 2016

Statystyka – grudzień 2015
Chrzty: Zapowiedzi:

Zmarli:
† Zygmunt Kózka, lat 80
† Anna Posselmann, lat 61
† Maria Karnia, lat 65
† Genowefa Kózka, lat 79



Intencje mszalne
10 – 17 stycznia 2016

NIEDZIELA – 10 stycznia
  7.00 † Weronika i Alojzy Duc
  8.30 † Małgorzata Kurek w 11 r. śm.
10.00 † Agata Bednarz z synem Józefem
11.30 † Sabina Stawowczyk
18.00 † Aniela i Eugeniusz Słowiak oraz 

Leokadia i Edward Duszczak

PONIEDZIAŁEK – 11 stycznia
  6.30 † Maria Karnia
18.00 † Władysława Śliwa, Stanisław 

Smoszna

WTOREK – 12 stycznia
  6.30 † Maria Karnia
  6.30 † Genowefa Kózka
18.00 † Marek Zosuł

ŚRODA – 13 stycznia
  6.30 † Jan Wolny
  6.30 † Anna Posselman
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:

  † Bogdan Naglik w 18 r. śm., † Zy- 
gmunt Kózka, † Edward Kojm,  
† Franciszek Korczyk, o błogosła-
wieństwo Boże dla mieszkańców 
i sprzątających z bloku nr 9 z os. 
Słowackiego

CZWARTEK – 14 stycznia
  6.30 † Łucja Głuszek
  6.30  O szczęśliwy przebieg operacji 

i powrót do zdrowia Władysławy
18.00 † Karolina i Stanisław Korczyk

PIĄTEK – 15 stycznia
  6.30 † Łucja Głuszek
  6.30 † Maria Karnia
18.00 † Józef i Magdalena z synem  

Janem Lenik

SOBOTA – 16 stycznia
  6.30 † Zygmunt Kózka
  6.30 † Maria Karnia
18.00 † Helena Rączka w 1 r. śm.

NIEDZIELA – 17 stycznia
  7.00 † Stanisław Kowalski w 13 r. śm.
  8.30 † Edmund Kurek
10.00 † Józef Baran w 12 r. śm.
11.30 † Leszek Dziurdzia z żoną  

w 2 rocznicę śmierci
18.00 † Elżbieta Korczyk w 3 r. śm.

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 
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